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į Iš paskutiniųjų darbų 
freikšminga, kad prie 
anių Tautų Pašalpos 
I yra sudarytas ir lietu- 
ryrius. Apie tai spaudai 
Šė garsus rašytojas 
Loon, kuris yra Jungti- 
iautų Pašalpos sekcijos 
įlinkas prie National 
fund.
ituva daugiau už kitus 
us bus reikalinga para
do karo, nes jai teko dvi- 
l okupacijos našta.
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ieji bolševikėliai trina-

LIETUVIŲ ŠALPOS KOMITETAS
Prie National War Fund 

Jungtinių Tautų Pašalpos 
sekcijos sudarytas lietuvių 
komitetas, kurio garbės pir
mininkas yra generalinis 
konsulas pulk. Jonas Budrys, 
o pirmininkas kun. J. Balkū- 
nas.

Šio komiteto kvota dar ne
buvo paskelbta.

Dr. Hendrik Willem van 
Loon yra Jungtinių Tautų 
Pašalpos sekcijos New Yorke 
pirmininkas. Kiti sekcijos 
valdybos nariai yra Louis 
Adamic, George N. ShusterĮj. Valaitis, J. Boley, Bere-

J. Ginkus — vicepirmin., J. 
Garšva — aukų komiteto 
pirmininkas, J. Ambrazaity
tė - Jolkovski — sekretorė, 
J. Ambraziejus—iždininkas; 
M. Kižytė — organizacijų ko
miteto pirmininkė, kun. K. 
Paulonis — bažnyčių komite
to pirmininkas. Komiteto 
globėjai yra redaktorius P. 
Bajoras, kun. J. Aleksiūnas, 
O. Valaitytė, advokatas K. 
R. Jurgėla, EI. Jurgėlienė, 
red. J. Laučka, kun. N. Pa
kalnis, Dr. Aldona šliupaitė,

as ir džiaugiasi šaky- ir Vilhajalmar Stefanson — nice Brundza, Barbora Dar- 
lūnnlrTT/Mn vi Akmr/A 1 a v • > — i «*■: Maskvoje nebuvo svar 

'Baltijos kraštų reika- 
i to rusų garbintojai pa
keistą išvadą: jei Ame- 
Itaksvoje nesvarstė Bal- 
tautų ateities, vadinasi, 
ika sutinka su 
[avimais Baltijos

rusų 
kraš-

betgi

vicepirmininkai.
Į lietuvių komitetą įeina: Gurinskas ir Ieva Jankienė.

lys, An. Garšvaitė, kun. J

NORI NUVERSTI ITALIJOS KARALIŲ

Maskvos Konferencija Jau Pasibaigė
RESPUBLIKONŲ LAIMĖJIMAI DALYVAVO IR KINIJA

New Yorkas. — Lapkričio 
2 dieną įvairiose vietose įvy
ko rinkimų į kelias svarbias 
vietas — gubernatorių, vice- 
gubernatorių, teisėjų, majo
rų.

Beveik visur laimėjo res
publikonai. Iš visų tų rinki
mų svarbiausi buvo New Yor- 
ko vicegubernatoriaus. Res-

galėtų palikti savo ligšioli
nę vietą ir stoti kandidatu į 
prezidentus. Tuo tarpu iš vi
sų respublikonų galimų kan
didatų Dewey respublikonų 
visuomenės palankume turi 
pirmą vietą.

Respublikonai laimėjo New 
Jersey valstybėje guberna
toriaus vietą; gubernatorium 

publikonų kandidatas Hanley buvo išrinktas respublikonas 
laimėjo 325,000 balsų daugu
ma. Demokratų kandidatas 
buvo generolas Haskell. Res
publikono Hanley išrinkimas 
svarbus todėl, kad tai pake
lia galimumus dabartiniam 
gubernatoriui Thomas De
wey tapti kandidatu į prezi
dentus per ateinančius rinki
mus. Jeigu būtų viceguber- 
natorium išrinkę demokratų 
kandidatą, Dewey vargiai

BESĄLYGINIS PASIDAVIMAS. — BUS TEISIAMI KARO 
NUSIKALTĖLIAI. — LAISVA AUSTRIJA. — ARTIMAS 

BENDRADARBIAVIMAS PO KARO.

dėl Italijos ir Austrijos, ir 
ketvirtas prezidento Roose- 
velto, ministerio pirmininko 
Churchillio ir Sovietų Sąjun
gos premjero Stalino pasira
šytas pareiškimas apie žiau
rumus.

Svarbiausias iš tų doku
mentų yra bendras keturių 
kraštų — Amerikos, Angli
jos, Rusijos ir Kinijos — pa
reiškimas.

Jame keturios valstybės 
pareiškia:

1. Kad jungtiniai jų veiks
mai, pažadėti karo vedimui 
prieš atitinkamus jų priešus, 
bus tęsiami taikos ir saugu
mo organizavimui ir išlaiky
mui.

2. — Kad tos iš jų, kurios 
yra kare su bendru priešu, 
veiks drauge visuose daly
kuose, liečiančiuose priešo 
pasidavimą ir nusiginklavi
mą.

3. Kad jos imsis visų, jų 
nuomone, reikalingų priemo
nių, kad užkirstų kelią lau
žymui bet kurių sąlygų, už
dėtų priešui.

4. Kad jos pripažįsta rei
kalą kuo anksčiausiu galimu 
laiku sudaryti bendrą tarp
tautinę organizaciją, parem
tą visų taiką mylinčių vals-

Washingtonas. — Ameri
kos, Anglijos ir Rusijos už
sienių reikalų ministerių kon
ferencija baigėsi Maskvoje 
spalių 30 dieną. Pradėta ji 
buvo spalių 19 dieną. Iš viso 
turėta 12 posėdžių.

Jungtinių Amerikos Val
stybių atstovas tai konferen
cijai buvo Valstybės sekre
torius Cordell Hull, Anglijos 
—Anthony Eden, Rusijos — 
Molotovas.

Be jų, konferencijoje nuo 
visų trijų valstybių dar da
lyvavo eilė ekspertų politi
niais, ekonominiais ir kari-

Edge, o demokratų kandida
tas buvo Vincent Murphy.

Philadelphijos majoru iš
rinktas taip pat respubliko
nas Samuel.

Cleveland© majoru didele 
balsų dauguma buvo perrink
tas demokratas Frank Lau- 
sche.

Prezidentas Rooseveltas
savo balsą atidavė Hyde niais klausimais. Nuo Jungti- 
Park. nių Valstybių posėdžiuose
...... . ..................................... ........ buvo naujasis ambasadorius

Rusijai Harriman, generolas 
Deane; Hackworth, Dunn ir 
kiti

Neapolis. — Maršalas Pie
tro Badoglio atnaujino savo 
pažadą rezignuoti iš Italijos 
premjero vietos, kaip tik vo
kiečiai bus iš Italijos išvary
ti. Jis tarsis su politiniais va
dais apie sudarymą koalici
nės vyriausybės, kuri dau
giau atstovautų visas italų 
partijas. Jis pranešė, kad 
matysis su Lt. Gen. Mark W. 
Clark, 5-tosios armijos vadu, 
Benedetto Croce, italų filoso
fu, ir grafu Carlo Sforza, ku-

aži logika! Visi
tiena Amerikos vyriau- 
s nusistatymą dėl Lie- 
Įir kitų Baltijos valsty- 
Reities: rusų okupacijos 
Itijy nepripažino nei pre
sas Rooseveitas nei Val
ls departamentas.
Imintimi ir Maskvos ko- 
Įkatuose buvo pažymėta, 
po karo taikos išlaikyme
| dalyvauti ne tik didžio- rĮs neseniai grįžo iš Ameri- 
;bet ir mažosios valsty- fcos 
Čia yra Atlanto čarterio 

Jis, kitais žodžiais pakar-
STirm# į Maskvos konferencijos 
F. GRAŽI' junikatuose. O Atlanto 

iris yra pavergtųjų tau-

Dr.S.CB
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lisvė” parašė didelę 
eną, girdama Liudą Gi- 
ssą, niekados tasai par-

Badoglio pareiškė, kad 
kliūtis sudaryti koalicinei 
vyriausybei yra Italijos ka- 
ralius. Todėl reikalaujama, 
kad jis atsisakytų nuo sosto 
ir kad nauju karaliumi būtų 
sosto įpėdinio Humberto sū-

organizacija, turėtų pasiim-

nūs, kuriam tėra 6 metai am
žiaus.

Už naują karalių tada val
dytų regentas. Maršalas Ba- 
doglio sutinkąs būti regentu.

Išžudė 51,000 Žydy RUSAI PRASIVERŽĖ PRO KRYMĄ
Vokiečiai pastaromis die

nomis išžudė 51,000 žydų — 
31,000 Lvove, Lenkijoj, ir ukrainiečių 
20,000 Dniepropetrovske, Ru- Kachovkos miestą Ukraino- svarbus geležinkelių mazgas

Londonas. — Ketvirtoji kiečiai gina su ypatingu at- 
armija užėmė kaklumu, kadangi ten yra ' • - ' 1 .1 v • 1 1 • _ _ _ ___
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j e. Sovietų kariuomenė taip Jo netekę, vokiečiai atsidur- 
f- 4 X-wr, . n I-.. f’, -m r.. .

ekspertai. Iš Anglijos 
buvo ambasadorius

William Strang, gene- 
Ismay, o nuo Sovietų

i— 1937 metais pradėjo 
j išvien su Lietuvos 

dimi, su josios švietėjais 
Geri, pigš š Smetoną.”.

mai. Gerose ■- eja> tikri atsitikimai ro- 
navimas taę kad daug vėliau kaip 

Apdraodb5 f m- Liudas Gira meilino- 
ko prašo. tautininkų ir buvo la- 

patenkintas, kai sykį per 
tas iškilmes gavo stovėti 
zidentūros balkone šalia
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496 Grands,*

Jžiūgaudamas ir didžiuo- 
aasis jis tada gyrėsi: „Sto- 
lamas šalia vado aš buvau 
radis”.
š tikrųjų persimainė Liu- 
I Gira po savo kelionės į 
skvą 1939 metų pavasarį: 
ia bolševikai, gerai užmo
ję, Girą pasirišo už pava
lo ir padarė jį savo propa- 

natikrimn® • Q(^os beždžione ir Lietu- 
f 8 išdaviku.
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kamomis^
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ti dar vieną naštą: duoti pra- tavo į koncentracijos stovy- 
džią anglų kalba lietuviškam klas.
kultūrinio pabūdžio žurnalui. Į London Daily Express ra-

sijoj- Naciai sunaikinę Lvo- je Sovietų kariuomenė taip Jo netekę, vokiečiai atsidur- 
vo ghetto ir gatvėse sušaudę paį išvarė vokiečius iš Pere- Į tų dar sunkesnėj padėty ir 
bėgančius žydus. L-----__i—------ --------------------------------- —

Lvove neliko nė vieno gy
vo žydo. Lenkų požeminio 
laikraščio žiniomis, šių metų 
pradžioje tame mieste jų bu
vę 35,000.
Vokiečiai sudegino Miliūnų 

kaimą Rokiškio apylinkėje, 
visus to kaimo vyrus sušau
dė, o moteris ir vaikus depor-

džią anglų kalba lietuviškam klas.

Lietuviškajai 
plačiuose sluoksniuose ir lie
tuviško vardo kėlimui tai y- 
ra vienas ir būtiniausių da
lykų.

Nežinia kodėl ligi šiolei ki
tos Amerikos lietuvių orga
nizacijos, į kurių vadus ne 
sykį buvo kreiptasi, šio rei
kalo neparėmė ir net, užklau
sti, šį klausimą į šalį nusuko.

Po Pittsburgho konferen
cijos jau laikas būtų rodytis 
su konkrečiais darbais, ku
rių vienas aktualiausių — mi
nėto žurnalo leidimas.

5askutinis „Vyties” nume- 
išėjo rimtas ir įdomus, 

ieikia džiaugtis, kad šis 
nalas taip pastebimai to
lėją.

Kunigų Vienybės paskuti- 
ame biuletenyje paskelbta, 
ad K. V. Centro valdyba 
iriasi su prof. Sennu dėl 
Įigliškai lietuviškos gra
matikos parašymo ir išleidi- 
lo. Tai labai reikalingas ir 
budingas veikalas, ir juo 
įeičiau jis pasirodys, juo 
lis geriau.
[Taip pat Kunigų Vienybės 
Ipesčiu bus anglų kalba iš
lįsta platesnė lietuvių tau- 
)s istorija ir „Catholic Li- 
luania”, kurią jau rašo 
lin. Dr. Gečys. Lietuvos is- 
Irijos didesnė dalis irgi jau 
įrašyta.
I Reikia tik džiaugtis 
iais svarbiais darbais.

to

dar|Mums rodos, kad tuo 
įgalima pasitenkinti.
Su kitais tuo tarpu nega- 

nt susišnekėti, Kunigų Vie- 
ybė, kaip iniciatyvos pilna

kopo miesto, kuris jau yra 
Perekopo sąsiauryje, suda
rančiam prieangį į Krymo pu
siasalį.

Vokiečiai iš Berlyno pra
nešė, kad rusų kareiviai per 
Kerčą įsiveržė į patį Krymo 
pusiasalį. Kerčas yra kita
me Krymo šoA^ nuo Kauka
zo pusės. Tuo būdu Krymo 
pusiasalyje esą vokiečiai 
yra visiškai atkirsti.

Smarkiausi mūšiai eina dėl
informacijai šė, jog vokiečiai išskerdę 20, Krivoj Rogo. Šią vietą vo-ičiu.

000 žydų per kelias dienas 
prieš palikdami Dnieprope- 
trovską, Rusijoj.

Grąžina Vokiečius Į Lietuvą
Londonas. — Užėmus 1940 

metais rusams Lietuvą, ke
liasdešimt tūkstančių Lietu
voj gyvenusių vokiečių ir vo
kiškos kilmės žmonių buvo 
perkelti į Vokietiją.

Dabar pranešama, kad jie 
grąžinami į Lietuvą. Matyti, 
vokiečiai nemano taip pigiai 
Lietuvos palikti.

“AMERIKOS”
DEŠIMTMEČIO

rŠių metų gruodžio 1 d. sukaks 
lygiai dešimt metų, kai pradėjo 
eiti „Amerika”. Malonu pažy
mėti, kad „Amerikos” nuošir
dūs bičiuliai nori šią sukaktį 
atitinkamai atžymėti. Gruo
džio 5 d. Brooklyne yra ren
giama iškilminga vakarienė. 
Vietinės ir apylinkės draugijos 
žada sukaktį paminėti įvairio
mis pramogomis, kurių tikslas
bus medžiagiškai sustiprinti „Ameriką”, kad ji galė
tų be didelės baimės žiūrėti į ateitį.

Čia mums malonu su giliu dėkingumu pranešti, 
kad atsirado būrys „Amerikos” bičiulių, kurie padarė 
pradžią „AMERIKOS” DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO 
FONDUI. Mes čia skelbiame jų sąrašą, kupini dėkin
gumo ir pagarbos jausmų. Tikime, kad jų pavyzdžiu 
paseks gausūs „Amerikos” bičiuliai. Dešimtmečio Fon
das, jei susidarys didelis, leis „Amerikos” vadovybei 
išlyginti stambias skolas, kurios susidarė perkant dvi 
naujas, didžiules spaustuvės mašinas.

Iš anksto dėkojame visiems būsimiems aukoto
jams.

Į Kerr, 
rolas 
Rusijos — maršalas Voroši- 
lovas, Litvinovas, Višinskis 
ir kit.

Konferencija karo laimėji
mai ir pokariniam laikotar
piui savo nutarimais turės 
svarbios reikšmės.

Karo eigai svarbu, kad So
vietų Rusija su Vokietija ne
darys atskiros taikos. Antra, 
Rusija drąuge su kitomis 
Jungtinėmis Tautomis pasi
žada bausti nacius už jų į- 
vykdytus žiaurumus užim
tuose kraštuose.

Taipgi reikšminga, kad kai 
kuriuose šios konferencijos 
posėdžiuose dalyvavo ir Ki
nijos atstovas. Tai bene pir
mas atsitikimas, kada į svar
biuosius didžiųjų valstybių 

’ nutarimus buvo pakviesta 
Kinija.

Dar viena didelė naujiena 
konferencijos nutarimuose 

jimą, kuriuo pranešama, kad buvo ta, kad išskirtinai buvo 
pas Šančių gyventoją Juozą 1 
Markulevičių buvusi padary
ta krata, norint patikrinti, ar 
jis nedalyvauja slaptoje pre
kyboje. Minėtas asmuo, esą, 
priešinęsis policijos įsaky
mams, vėliau bandęs bėgti ir 
buvęs mirtinai sužeistas. Pas
kelbime pridedama, kad kas 
turįs asmens dokumentus ar 
darbo pažymėjimą, tas netu
rįs ko bijoti. Spėjama iš to 
paskelbimo, kad naciai, spe
kuliantų persekiojimu prisi
dengę, daro medžioklę naujų 
vyrų darbams Vokietijoje. 
Ryšium su tuo dažnai daro
mos kratos plentuose, rinko
se ir kitose susisiekimo vieto
se.

neturėtų kaip atitraukti sa
vo kariuomenių, esančių Za
porožės ruože.

Vokiečiai skelbiasi, kad jie 
nėra atitraukę savo kariuo
menės iš Krymo pusiasalio. 
Manoma, kad ten esą paspęs
ta apie 90,000 nacių, ir lau
kiama žiaurių mūšių.

Rusų kariuomenė, nesusto
dama, pro Krymą prasiveržė 

; tolyn Juodosios jūros pakraš-

EISENHOVER BŪSIĄS ŠT. VIRŠININKU  *--------
GAUDO VYRUS DARBAMSWashington. — Army and 

Navy žurnalas rašė, kad vie
na Maskvos konferencijos re
zultatų veikiausiai bus pas
kyrimas rusų karininkij prie 
Generolo Marshall štabo, 
kuomet jis bus paskirtas vy
riausiu sąjungininkų jėgų va
du Europai ir Viduržemiui. 
Straipsnis taipgi minėjo, kad 
tikimasi, jog Gen. Eisenhow
er būsiąs paskirtas Amerikos 
štabo viršininku Washing
tone, ir Gen. Sir Harold Alex
ander į jo vietą Viduržemio 
fronte.

Lankėsi Pas Willkie
New Yorkas. — Spalių 29 

d. pas Wendell Willkie New 
Yorke lankėsi Jungtinių Lie
tuvių pašalpos Fondo Ame
rikoje atstovai kun. J. Bal- 
kūnas, red. J. Tysliava, adv. 
Olis, Dr. M. Vinikas ir adv. J. 
Grišius.

Jie kvietė Wendell Willkie 
būti minėto fondo garbės pir
mininku.

Wendell Willkie sutiko.

Naciai Rusus Stato 
Prieš Lietuvius

Londonas. — Gauta žinių, 
kad Lietuvoje vokiečiai iš 
rusų belaisvių sudaro bau
džiamuosius būrius, kurių 
tikslas yra įvykdyti visokias 
bausmes, kurias vokiečiai už
deda Lietuvos gyventojams.

Tiems baudžiamiesiems 
būriams atiduodamos tos 
bausmės, kurios pasižymi sa
vo sunkumu.

Lietuvos laikraščiuose na
ciai paskelbė vadinamą įspė-

pažymėta, jog po šio karo 
bus atstatyta Austrijos vals
tybės.

Pirmu kartu Rusija sutiko 
su Anglija ir Amerika dėl 
besąlyginio priešų pasidavi
mo. Tai yra pirmos eilės nu
tarimas, kadangi ligi šiolei 
Stalinas nebuvo sutikęs su 
besąlyginio priešų pasidavi
mo politika.

Konferencija sutartinai 
pasisakė dėl Italijos. Fašiz
mas iš Italijos turi būti iš
valytas ir žmonėms ten turi 
būti duota laisvė išsirinkti

i demokratinę vyriausybę.
Viso buvo paskelbti keturi 

komunikatai iš Maskvos kon
ferencijos. Pirmas jų yra 
bendras trilypės konferenci
jos komunikatas, antras yra 
keturių valstybių pareiški
mas, trečias — pareiškimai

Iš Lietuvos kultūrinio gyve
nimo.

Visuomenės reikalų depar
tamentas pasiuntė Berlyno 
Lietuvių Sąjungai apie 500 
svarų knygų įrengti lietuviš
koms bibliotekoms Vokieti
joje dirbantiems lietuviams. 
Gaila tik, kad tarp tų knygų, 
tikriausia, nemaža dalis tu
ri tik propagandinės reikš
mės.

— Lietuvos Kultūros Pa
minklų Apsaugos įstaiga 
persikėlusi į Vilnių. Kaune 
pasilikęs tik etnografijos 
skyrius ir architektūros rei
kalams įgaliotinis.

principu ir atvirą visoms 
toms valstybėms, didelėms ir 
mažoms, išlaikant tarptauti
nę taiką ir saugumą.

5. Kad tarptautinei taikai 
ir saugumui išlaikyti, kol bus 
atstatytas įstatymų vykdy
mas ir tvarka ir kol bus į- 
vesta visuotinio saugumo sis
tema, jos tarsis viena su ki
ta ir, pagal reikalą, su kitais 
Jungtinių Tautų nariais dėl 
bendrų veiksmų tautų ben
druomenės atžvilgiu.

6. Kad, pasibaigus karo 
veiksmams, jos nevertos sa
vo karinių pajėgų kitų vals
tybių teritorijose, išskyrus 
tikslus numatytus šiame pa
reiškime ir po bendro pasita
rimo.

7. Kad jos tarsis ir bendra
darbiaus vienos su kita ir su 
kitais Jungtinių Tautų na
riais sudaryti praktinę ben
drą sutartį dėl apsiginklavi
mo tvarkymo pokariniam 
laikotarpy.

Dėl Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų ateities Maskvos 
konferencija nieko nepaskel
bė.

Į tai atkreipė dėmesį’ Ame
rikos spauda ir senate buvo 
iškelta reikalavimų, kad se
natas priimtų nutarimus dėl 
Baltijos valstybių nepriklau
somybės garantavimo.

AMERIKIEČIAI ARTĖJA PRIE RABAUL
Washingtonas. — Ameri

kos laivynas ir lėktuvai pa
siekė naują didelį laimėjimą 
prieš japonus, šį žygį admi
rolas Halsey pavadino vienu 
iš drąsiausių Pacifiko salose. 
Iš laivų išsikėlusi, Amerikos 
kariuomenė išlipo į Bougain
ville 
nuo 
yra 
rinė
dalyje.

Amerikos kareiviai atrėmė 
pirmuosius japonų pasiprie
šinimus.

salą, tik už 260 mylių 
Rabaulo uosto, kuris 
svarbiausia japonų ka- 
basė minėtoj Pacifiko

Lapkričio 3 d. sueina pen- 
keri metai, kai mirė „Trimi
to” redaktorius Benediktas 
Štaras

Generolas MacArthur pa
reiškė invazijos pradžioje, 
kad norėtų, jog japonų lai
vynas išeitų į mūšį. Jis pa
žadėjo tuo atveju pavartoti 
visa, ką tik turi.

Iš pradžių apie japonų lai
vus nebuvo girdėti. Bet pas
kutinės žinios pranešė, kad 
pirmadienį amerikiečių lai
vai, kurie saugojo išlipančius 
į Bougainville salą kareivius, 
atmušė japonų laivus, kurie 
mėgino sutrukdyti šį žygį.
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LIETUVOS REIKALAI MASKVOJE

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

RUSŲ ARGUMENTAI PRIEŠ LIETUVĄ

Maskvos konferencija, Mes, Amerikos lietuviai, tu 
spaudos pranešimu, yra ali- rime šiek tiek baimės dėl 
jantų triumfas. Pasirašyta 
sutartis daugiau negu paten
kina daugio viltis. Vieningas, 
nusistatymas sutvirtintas ir 
politinė kova suduos galutinį 
mirties smūgį ašies veiklai. 
Pakartotas pasisakymas už 
neatskiriamą vienybę ir pasi- ministras Bilmanis spaudai 
žadėjimus vieningai veikti net pareiškė, kad džiuginan- 
taip karo, taip taikos metu tis yra pranešimas, jog plati 
yra didžiausios svarbos šia- tarptautinės kooperacijos 
me momente. Tai sutampa su sistema bus sudaryta. Į tą 
Jungtinių Valstybių karo tik- sistemą įsileis visas, didžią- 
slais ir ramina kiekvieną a- 
merikietį.

Svarbiausia sutarties dalis 
yra toji, kurią bendrai pasi
rašė keturios didžiosios val
stybės, kuri numato ne tik 
bendrą frontą karo vedimui, 
bet ir „bendrą tarptautinę or 
ganizaciją, paremtą sove
reign equality visų taika my
linčių valstybių, didelių ir

Lietuvos nepaminėjimo su
tartyje. Mes žinome mūsų 
vyriausybės politines pažiū
ras į Lietuvos likimą. Mes ti
kime, kad tos pažiūros nepa
sikeitė ir Maskvoje nusilei
dimų nepadaryta. Latvijos

sias ir mažąsias taiką mylin
čias valstybes. Visgi reikia 
prileisti, kad konferencija ne
galėjo visai neliesti Baltijos 
kraštų likimo. Jei status quo 
buvo paliktas ir pasitikėta, 
kad minėtas pasisakymas 
imtinai ir Pabaltijos atvada
vimo reikalus išsprendžia, 
tai kiekvienam amerikiečiui 
kyla abejonės, kaip iš tikrų-

Jau treji metai, kaip Sovietų Rusija varo agitaciją pa
saulyje prieš Lietuvos ir kitų Baltijos tautų nepriklausomy
bę.

Per tiek laiko Maskva išmėgino visokiausius propagan
dos būdus, kad tik galėtų įrodyti ar įtikinti pasaulį apie 
savo pasikėsinimų prieš mažųjų tautų laisvę gerumą ir pa
grįstumą.

Pažymėtina, kad tą propagandą jie varo ne vieni, tik 
jai vieni jie diriguoja. Be pačių rusų iš Maskvos, čia Sovie
tams į pagalbą ateina kai kurie žymūs politikai kituose 
kraštuose, visoki žurnalistai, kai kurie rašytojai ir moks
lininkai. Jų yra visokių, ir jie pigiai savo sąžinę užliūliuoja, keturios valstybės tarsis tarp dėl dabar aiškiai ir nedvi- 
mažąsias tautas prapultin stumdami, šlykščiausi tų agentų savęs, atsiklausiant ir kitų prasmiai nepasisakyta? Ar 
tarpe yra keletas tariamųjų lietuvių, Liudo Giros tipo: jie Jungtinių Tautų, kaip palai- tiksliai apleistas šių kraštų 
parsidavė ginti rusų imperializmą ir žudyti savo motiną kyti tarptautinę tvarką. Su- ir net Lenkijos traktavimas ?

Ar Sovietai ir toliau savina- 
si juos? Kada gi galutinai 
paaiškės ?

Mes, amerikiečiai, norime 
aiškaus Jungtinių Tautų pa
sisakymo. Jei nesulaukėme 
iš Maskvos konferencijos, tai 
lauksime iš Washington©. 
Maskvos sutartis turės būti 
ratifikuota Amerikos Se
nate. Senatas dabar ruošia 
rezoliuciją paremti alijantų 
sutartį ir palengvinti prezi
dentui vykdyti pokarinę poli
tiką taikai palaikyti. Sena
torius Robert R. Reynolds iš 
North Carolina valstybės no
ri pridėti rezoliucijai papil
dymą, kuriuo garantuotų 
Latvijai, Lietuvai, Estijai, 
Lenkijai, Jugoslavijai, Grai
kijai ir kitoms pavergtoms 
tautoms^ .^priklausomybę. 
Papildymas paliktų tik Se
natui teisę ratifikuoti pak
tus ir įpareigotų vyriausybę 
bendradarbiauti su tautomis

mažų, tarptautinei taikai ir jų bus sprendžiamas šių tri- 
saugumui palaikyti.” Kol šios jų valstybių tolimesnis sto- 
organizacijos nėra, minimos vis tarptautinėj plotmėj. Ko

Lietuvą. tartyje numatyta, kad nė vie-
Per tuos trejus metus tad į pasaulį buvo paskleista na valstybė neprivalo kartoti 

nemaža visokeriopų argumentų. Jų susidaro gerokas pluoš- militarinės jėgos kitos vais
tas, ir jų gausumas kaip tik rodo, kad išmintingesnės gal
vos nelabai jais patiki: todėl ir leidžiami vis nauji dūmai 
akims dumti.

Trumpai peržvelkim tuos argumentus ir jų teisingumą.
Laiko atžvilgiu pirmiausia į pasaulį buvo paleistas 

strateginis argumentas. Jo kūmas buvo Stafford-Cripps. 
Esą, Lietuva Rusijai reikalinga saugumo sumetimais, iš
traukti iš pavojaus didiesiems Sovietų miestams. Pažiūrė
jus į žemėlapį matyti, kad Lietuva yra toli nuo didžiųjų 
miestų. Taikant šį argumentą gyvenime, reikėtų rusams 
pirmoje vietoje užimti Vengrijos Budapeštą, Rumunijos 
Bukareštą, Čekoslovakijos Prahą, nekalbant jau apie Len
kijos Varšuvą. Visi čia minėtieji miestai yra kartais net ar
čiau Rusijos pramonės centrų negu Lietuva.

Iš tikrųjų Lietuvos Rusijai prireikė ne todėl, kad tai 
apsaugotų jos didmiesčius ir pramonės centrus nuo agre
sijos, bet kad iš Lietuvos Rusija turėtų gerą vietą tolimes
niems Sovietų nukariavimams ateityje. Paėmus Lietuvą, 
Rusija beveik už užpakalio užeitų Lenkijai ir Švedijai. To- 

lrl;?I Rnsi.1 iar».S 
perialistinės politikos vykdymą ir būsimus nukariavimus. 
Žodžiu, nesibaigus šiam karui, Sovietų Sąjunga jau planuo
ja naujus žygius, nukreiptus prieš silpnesnes valstybes.

Štai kur glūdi tikroji Rusijos strateginių reikalavimų 
prasmė.

Po šio argumento buvo pakištas juridinis: esą, Lietu
va 1940 m. juridiškai prisidėjusi prie Rusijos. Tačiau visa
me pasaulyje aišku, kad ginklas nėra juridinis dalykas. Gi 
Lietuvą Sovietai prisijungė ginklu ir, ginklo padedami, pra
vedė šiaudinius rinkimus. Juridiniai dokumentai gi yra 
1920 metų sutartis, kuria Rusija atsižadėjo nuo Lietuvos, 
ir kitos sutartys, kurios buvo sudarytos ne ginklo prievar
toj, bet abiem šalims esant lygiais partneriais.

Priduoti juridinės reikšmės rusų terorai Lietuvoje 1940 
metais reikštų tą pat, kaip pasijuokti iš teisės ir teisingu
mo visame pasaulyje.

Lietuviai nori, kad Sovietų Sąjunga Lietuvos atžvilgiu 
atsimintų tikrus juridinius dokumentus ir susitarimus, o 
taip pat Rusijos vadų, tarp jų ir Stalino, duotus žodžius, 
kad Sovietų Sąjunga gerbsianti Lietuvos suverenumą.

Po šio buvo ištrauktas istorinis argumentas. Dar ne
seniai Sovietų žurnalas „Darbas ir Darbo klasė” rašė, kad 
Lietuva ir Rusija nuo amžių draugėje gyvenusios, kad Lie
tuva buvusi neatskiriama Rusijos dalis, šis argumentas yra 
toks nevykęs, kad juo gali patikėti tik tie, kurie istorijos 
niekados neskaitė. Istorija gi mums sako, kad Lietuva Ru
sijai niekados nepriklausė senovėje, kad Rusija Lietuvą 
buvo užgrobusi tik apie 120 metų ir tuo laikotarpiu Lietuva 
nesiliovė priešinusis grobuoniai. Tai liudija trys sukilimai 
ir toks barbariškas dalykas, kaip rusų uždraudimas lietu
viams turėti savo spaudą.

Istorija tačiau mums moko, kad kadaise Lietuva valdė 
Smolenską, Vitebską, Kijevą ir žemes netoli Maskvos. Bet
gi lietuviai nesako, kad dėl istorinės teisybės jiems reikėtų 
grąžinti Kijevą. Rusai gi, išlauždami iš piršto istorinius 
aiškinimus, nori iš savo prasimanymų padaryti teisybę ir 
savo imperializmo argumentą.

Kiti pasisako prieš mažesnes tautas, kadangi, esą, jos 
esančios karų židinys. Tai tikrai jau nenormalus galvoji
mas. Išeitų, kad šį pasaulinį karą ir pereitąjį sukėlė ne Vo
kietija, o, sakysim, Graikija ar Olandija. Praeitis rodo, kad 
mažosios tautos kaip tik yra vienos iš taikingiausių. Karai 
kyla dėl to, kad didžiųjų valstybių tarpe atsiranda agresijų. 
Niekas pasauly taip netrokšta taikos, kaip mažosios valsty
bės. Tad reikia agresijos dvasią šalinti iš didžiųjų kraštų, 
šiuo atveju ir iš Rusijos, kuri pasikėsino prieš Lietuvos 
laisvę. Dar keisčiau, kad šis pasikėsinimas yra Hitlerio su 
Stalinu susitarimo 1939 metais pasėka. Iš tikrųjų laikas 
šalinti visas piktas sėklas, kurias pasauly pasėjo Hitleris, 
nežiūrint, jei tos sėklos kai kada būtų mielos rusų imperia
listams.

Dar atsirado tokių pranašų, kurie dėl gero tarptauti
nio sugyvenimo norėtų atiduoti Lietuvą ir kitas valstybes 
Rusijai. Kadangi Rusija nori Lietuvos ir norėdama pyksta, 
tuo erzindama vieno kito ramų miegą, tai siūloma be jokių 
galvojimų jai atiduoti visa, ko ji užsimanė. Tik paslaptis, 
kad maža kas žino, išskyrus Kremliaus ponus, kiek Rusija 
nori ir ko nori. Ryšium su tuo kai kurie Saliamonai darosi 
labai dosnūs. Tas jų dosnumas tik liudija jų proto ir jų su
pratimo apie tarptautinę moralę išgverimą. Antai, rugsė-

-letuvos

tybės teritorijoje. Tokiu bū
du, vienos valstybės kariuo
menės okupacija nereiškia to 
krašto įjungimą į svetimą 
valstybę.

Lietuva nėra minima su
tartyje, bet keturių valsty
bių bendra dekliaracija ją pa
liečia, ypač ketvirtasis ir 
šeštasis dekliaracijos punk
tas (aukščiau minėta tarp
tautinė organizacija ir mili- 
tarinės jėgos). Kaip jos li
kimas bus išspręstas? New 
York „Times” lapkr. 2 dien. 
editorijale sako, kad tai pri
klausys daugiausia, kaip 
Maskvoje pradėtas tarptauti
nis bendradarbiavimas fun- 
kcijonuos^Tąireiškia, pri- 

lausys daugiausia nuo Jung
tinių Valstybių noro pavesti 
savo didžiuosius resursus 
taikai palaikyti.

jo 16 dieną per radiją „Town Meeting” diskusijose kalbėjęs 
Henri J. Taylor, vienos garsesnės knygos autorius, pasiūlė 
spiauti į Atlanto Čarterį ir Rusijai atiduoti Lietuvą, Estiją, 
Latviją, Persijos įlanką, Lenkijos ir Rumunijos plotus. Ir 
tai atsitiko Virginijos universitete — tose vietose, kur 
Jeffersonas kadaise rašė Jungtinių Valstybių nepriklauso
mybės deklaraciją! Atrodo, kad minėtam Taylorui jo paties 
ramybė ir saldus miegas yra svarbesnis dalykas už visus 
laisvės principus ir už keliasdešimt milijonų žmonių gyvy
bę.

Paskutinėmis dienomis iš Rusijos į pasaulį buvo išsiųs
tas nepaprastas analogijos argumentas. Pagal analogiją 
vienur turėtų būti taip, kaip yra kitur. Tik visiems žinoma, 
kad analogijos principas ne visur tinka ir nevisur yra lo
giškai pagrįstas. Ne be reikalo kalbos moksluose kai kurie 
profesoriai sakydavo: jei kitaip negali išaiškinti, griebkis 
analogijos principo.

Taigi, iš Maskvos į platų pasaulį paleido dūmus, kad, 
esą, Rusija negalinti svarstyti savo sienų vakaruose (va
dinas, Lietuvos klausimą), kaip Amerika niekados nedis- 
kusuos Kalifornijos sienų ir priklausymo. Viena, šiuo at
veju jau parodomi tikrieji dantys: kruvinos jėgos, agresi
jos, visų tarptautinių pasižadėjimų sutrypimo. Ką Rusija 
per smurtą užėmė paneigdama visokį teisingumą ir dar ga
vus anuo metu Hitlerio palaiminimą, to šiandien niekas jai 
negali priminti ir pataisyti!

Antra, Kalifornijos priminimas yra visai nelogiškas ar
gumentas. Viena, Kalifornija niekados nėra buvusi nepri
klausoma valstybė su plačia istorine, kultūrine, ekonomine 
praeitimi, antra gi yra visai beprasmiška kelti Kalifornijos 
klausimą, kadangi Kalifornijos klausimo, kaip tarptauti
nio reiškinio, visai nėra. Tarptautinėje plotmėje mūsų rei
kalu ištraukti Kalifornijos argumentą būtų lygu tam pat, 
kaip išrasti kokias teritorijas mėnulyje ir jų dėka argumen
tuoti savo agresinius planus. Lietuvos tarptautinis klausi
mas gi yra, ir jis pasaulio politikoje iškyla visu tragiškumu. 
Lietuvos tarptautinis klausimas pirmiausia eina iš visos 
lietuvių tautos nepalaužiamo noro gyventi laisvėje ir ne
priklausomybėje, o taip pat ir iš tarptautinių juridinių susi
tarimų, padarytų laisva valia, ir iš tarptautinės šių laikų 
eilės didžiųjų valstybių politikos, kuria laisvė pripažįstama 
lygiai didelėms, lygiai ir mažoms valstybėms. Ši politika 
suglaustai yra nusakyta Atlanto Čarteryje, kurį vykdyti 
yra pasižadėjus ir Rusija savo parašu vėlesnėje sutartyje. 
Pirmas to Rusijos parašo garbingas pateisinimas būtų atsi
sakyti nuo savo pasikėsinimo pražudyti Lietuvos ir kitų ma
žųjų valstybių laisvę.

Nurodėm madnius ir nuolat kartojamus argumentus 
prieš Lietuvos nepriklausomybę. Matėme ir jų vertę. Jų ne
pateisina joki motyvai, išskyrus vieną — žiaurios, kruvinos 
jėgos faktą.

Mes nelinkim, kad Rusija būtų kada nors žiauros jė
gos ir brutalumo auka. Norėtume, kad tą patį nusistatymą 
Sovietų Sąjunga taikytų ir Lietuvai.

T. B.

—

i

prieš teritorijų užgrobimą. 
Tokia rezoliucija būtų aiški 
ir mus raminanti.

Mūsų visų šventa pareiga 
budėti ir imtis visų politinių 
priemonių Lietuvos nepri
klausomybę užtikrinti. Ame
rikos senatas ir kongresas 
yra vienintelės institucijos, 
kurios gali mus užtikrinti. 
Panaudokime savo pilietišką 
privilegiją reikalauti iš sena
to, kad Maskvos konferenci
jos sutartį ratifikuojant bū
tų garantuota Lietuvos pilna 
laisvė ir nepriklausomybė. 
Kiekviena draugija, kiekvie
na parapija, net kiekvienas 
lietuvis turėtų tuoj parašyti 
savo senatoriui ir kongres- 
manui šitokį lietuvių reika
lavimą. Čia gyvybinis klau
simas ir visų šventa pareiga.

Kun. Jonas Balkūnas

NEW YORK COMMUTE

NATIONALWARFUND
X£LEIDIS ROMOJ
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vieną saulėtą vasa- 
įręvyko didelė gal- 

TAUTINIS KARO FONDAS LAUK
LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ PARAM(

------------------- -jos mieste, tiekos a-
šių metų spalių 5 dieną visoje šalyje prasidėjo T įbint, o mažiesiems 

nio Karo Fondo vajus, kurio metu užsimota sukelti geliant iš siaubo! 
milijonus dolerių labai svarbiam labdarybės darbui, 
vajų kviečiami visi Amerikos gyventojai, kuriems 
greitesnė karo užbaiga, tvirtas Amerikos ir jos Sąj 
ninku laimėjimas, vargstančios, nuo karo nukentėji; 
žmoiiijos sušelpimas.

Tautinio Karo Fondo ribose veikia visa eilė įvairių 
RED. JUOZO B LAUČKOS r^’ kuriU tarpe yra ir Tautinio Karo Fondo Lietuvių 1 

VESTUVĖS

(Pradžia 

vestuvių

1 pusi.)

apeigų. Buvo 
ir iš tolimes-

rėti 
matyti svečių 
nių vietų.

Netrukus po visų apeigų, : 
kiek užtrukus pas fotografą, 
buvo susirinkta jaunosios tė
vų namuose pietums. Jau- 1 
kiam svečių būryje besilinks
minant, buvo pasakyta nema
ža kalbų ir linkėjimų Laučkų 
šeimai. Toms kalboms vado
vavo kun. J. Bakšys. Savo 
žodį tarė kun. J. Balkūnas, 
kun. Dr. J. Starkus, „Ameri- ; 
kos” administratorius D. A- 
verka, Dr. P. Galinis, korp. 
B. Laučka, J. Boley, I. Jan- 
kienė ir kun. A. Petraitis.

Atėjo daug sveikinimų 
laiškais ir telegramomis iš 
visų Amerikos kampų, net iš 
tolimosios Kalifornijos. Svei
kino Lietuvos Pasiuntinys 
Washingtone P. žadeikis, gen . 
konsulas J. Budrys, konsulas 
Dr. P. Daužvardis, kons. Šal
na, red. L. Šimutis, kun. Dr. 
K. Rėklaitis, kun. Aleksiūnas, , 
kun. Dr. J. Končius, Rabina- 
vičiai, kun. Dr. J. Vaškas, 
red. P. Bajoras, Simučiai, 
Jurgėlai, kun. J. Vaitekūnas, 
Vilniškiai, kun. J. Valantie- 
jus, vargon. Aleksis, kun. Dr. 
J. Bogušas, A. Daugirdas, 
kun. J. Prunskis, kun. K. Ba
rauskas, Kunigų Vien. Rytų 
provincijos pirm. kun. P. Le- 
kešis, Budreckiai, Diliai iš 
East Orange, kun. J. Kidy
kas, S. J., kun. S. Vembrė, 
kun. P. Virmauskis kun. 
Strakauskas, kun. K. Paulo- 
nis, kun. P. Juras, kun. J. 
Švagždys, pulk. K. Grinius, 
Ivaškai, Razvadauskai, Ne- 
vierai iš Bostono, šertvyčiai, 
Helen Willis, Dr. A. Petriką, 
Mažeikai iš Pittsburgh©, red. 
M. Zujus, Seserys Kazimie- 
rietės ir Motina Juozapa, Pe
truliai, Palubinskai, St. Brei- 
vienė iš Bridgeport©.

Kitų sveikinimų, kurie vė
liau atėjo, dar neteko kores
pondentui sužinoti, nes tą 
patį vakarą jaunavedžiai iš
važiavo iš Rochesterio ir lig- 
šiol yra kur nors kelionėje.

Ponia Izabelė Laučkienė 
yra mokslus ėjusi Nazareth 
Kolegijoje Rochesteryje ir 
paskui baigusi medikalinės 
technologijos kursą Roches
terio General Hospital. Savo 
profesijos srity ji ir dirbo 
paskutiniu metu. Juozas 
Laučka yra teisininkas, bai
gęs juridinius mokslus Kau
ne ir dar studijavęs Kolumbi
jos universitete. Be „Ameri
kos” redaktoriaus ir R. Ka
talikų Federacijos pirminin
ko pareigų, jis yra apsikro
vęs dar visa eile kitų visuo
meninio, politinio ir kultūri
nio pobūdžio darbų.

Kitą savaitę Laučkų nau
joji šeima grįžta į Brooklyną, 
kur tikis ir pastovesnę pas
togę rasti. Didžiausias jų 
troškimas, kurį per vestuvių 
puotą Rochesteryje pareiškė, 
— grįžti į Lietuvą ir ten dirb
ti tėvų žemės atstatymo dir
voje.
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si 
č:

t:

a

jnerėksi! Teisybė, pa- 
•radžios aš nemačiau, 
Į nemokėčiau apsakyti, 
riša istorija kilo. Bet 
į mačiau, kaip ant len- 

e būdoje stypsojo kar- 
r kaip vienam žmogė- 

-delis buvo beneriąs kil- 
kaklo. Pasižiūrėjus 

buvo tikėti, kad tasai 
as, kurį rengėsi nuga-

rikiečių Komitetas, sudarytas New Yorke. Šis Komit 
Į turi visišką Tautinio Karo Fondo pasitikėjimą. Jam 
vesta dirbti tarp lietuvių amerikiečių ir rinkti Tautii 
Karo Fondui aukas.

Šis pirmas lietuvių Komiteto pranešimas yra dr= ., .
ir kreipimasis į kiekvieną lietuvį amerikietį, į kiekvdidžiųjų nu- 
lietuvių amerikiečių draugiją. Mes prašome visu nuoši~ls ,n® uz" 
mu rtmtn Tautinį Karo Fondą, kurs dirba rfiūsų šalies & laužia, pinigus 
riausybės žinioje ir jos pritarimu. Šis Fondas pagelbės -eia’ s3mokslus rengia, 
lijonams žmonių, suteikdamas drabužių, vaistų, maist ^misteriams 
suose pasaulio kampuose. Jo gelbstinti ranka nušluo 
ašaras tūkstančiams našlaičių, jo pajamos aprengs nu 
rusius, jo ištekliai pavalgydins milijonus badaujančių, 
nesnio darbo šiuo metu vargu ar galima kur ieškoti, 
stokime jin. Stokime, kaip lietuviai amerikiečiai, 
vargstančius visuomet užjausdavo.

Visas aukas prašome siųsti Komiteto iždininko a M tarpais drebąs, ii 
su: Mr. Joseph Ambraziejus, 168 Grand St., Brooklyi 
Y. Jei siųsite čekius ar pašto pinigines perlaidas, išrau 
te jas National War Fund vardu. Į

Aukoms siųsti malonėkite vartoti žemiau atspausč 
iškarpą.

,ais... Visai ne toks jis 
su savo balta kepurai- 

i ilga tartum kokis vie- 
s, sutana ir dar ilgesnė- 
ankovėmis. Ir jo balsas 
:ėniekuo nedėtas: toks

Pirmin. Kun. Jonas Balkūnas, 
Vicepirm. Dr. Aldona Šliupaitė, 
Vicepirm. J. Ginkus, 
Iždin. J. Ambraziejus,
Sekr. J. Ambrozaitė — Jolkovski.

Nariai: kun. K. Paulonis, M. Kižytė, J. Jankienė, 
bara Darlys, adv. K. R. Jurgėla, Pr. Bajoras, EI. Jurgė 
J. Boley, O. Valaitienė, J. Valaitis, Br. Brundzienė, J. B 
dza, J. Garšva, J. B. Laučka.

Tautinio Karo Fondo
Liet. Amerikiečių Komitetui

168 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Remdamas Tautinį Karo Fondą, skiriu savo a 
$.................., kurią čia siunčiu (arba pasižadu išmokėti
...............mėnesių).

Parašas ....................................................

Gatvė .........................................................
Miestas .................................................... j

Lietuviai Kunigai 
Lydi Išgabentus

Lietuvos dvasinė vadovy
bė vedė gana ilgą kovą su na
ciais, kad būtų leista lietu
viams kunigams tikybiniai 
aprūpinti nacių išgabentus 
lietuvius darbininkus. Tą rei
kalą Lietuvos vyskupai bu
vo pabrėžę ir savo proteste 
naciams.

Atrodo, kad, bent iš da
lies, Lietuvos vyskupams pa
sisekė pasiekti laimėjimo: į 
Vokietiją prie lietuvių darbi
ninkų yra nuvykusių lietuvių 
kunigų, kurie stengiasi ap
rūpinti nelaimingųjų tremti
nių religinius reikalus. Vy
riausiu lietuvių pastoracijos 
vadovu Vokietijoj yra Lietu
vos vyskupų paskirtas kun. 
Dr. Puišys. Jisai atsakomin- 
gas taipgi ir prieš Vokietijos 
vyskupus. Iš gautų informa
cijų susidaro įspūdis, kad 
lietuvių kunigų darbas suriš
tas su nemažais sunkumais.

Naciai kone visus katali
kų laikraščius Vokietijoje už
darė, vienur kitur dar gali
mas spausdinimas religinių 
lapelių. Atrodo, kad lietuviai 
kapelionai išgavo leidimą 
spausdinti ištremtiems lietu
viams laikraštį „Lietuviai”. 
Tačiau tikrų informacijų apie 
tą laikraštį neturime.

Žinoma, kad jo jau šios va
saros pradžioje buvo išėję 
du numeriu.

iana kvailas. Kad tai 
; iobūta, jau matyti vier 

jog niekaip nemokėj( 
makaulės kilpon įnerti 
taiko ir vis nepataikc

ia jo budelis... Baisu da 
kai pasižiūri į tokį sv 
m|! Visas raudonai a] 
ięs, nuo galvos ligi k< 
Aia stambia, kaip ger 
įpė, nosimi ir tokiom 
temis sukčiaus, nena 
akimis. Ant jo žandų 
ro tik vėtosi didžii 
ia, balta kaip snięgs 
įjus, visą krūtinę užg 
\’ėra tai koks paprast 
as, bet smarkus, turt 
:onas, o gal kokių p 
gaujos viršininkas. E 
supaisys I Tiek tėra a 
hd tas mulkelis lai 
nusikalto, — taip lai 
litai jis vertas buvo v

Susirūpino Kauno jauni] 
auklėjimu

įlomas
Kai naciai uždarė Lietu 

Raudonąjį Kryžių, jo vie 
lietuviai įsikūrė Savitar 
Pagalbos organizaciją. Ši 
metais Savitarpinė Paga 
užsimojo didelį dalyką: 
kieti ir vispusiškai aprūpi ir visa žemė nuo ryti 
šiais sunkiaisiais tautai p ir rykavo per visu 
kais priaugantį jaunimą.

Kaune buvo numatyta 
organizuoti jaunimo glol 
aikšteles. Visame Kau 
mieste jų buvo numatyta 
teigti 9. Priežiūros ir auL 
bos vyriausias vadovu bu jįJ pabeldė į daug 
pakviestas salezietis kiU ~ ’ 
Juozas Frainas. Tik nežin:. 
ar tą sumanymą galėjo pr 
vesti.

ėdžioje Dievas šutvė 
yra: kalnus iškėlė į c 
upių sroves, sužeidė 

i dramblių ir šernų, ii 
kaip pelė. Jis įsakė 

i strazdui ir ulbėti v 
1 ai ore lakstė drugeli

Vilniuje 600 karaimų, daii 
vokiečių.

te jūrų gelmėse ir k: 
‘nei slieko dirvoje, r

Mas vaikščiojo tar 
maudėsi rojaus upės 
iėjo viena diena tarp 

1 j jrp klegančių varnėnų 
pirmajam tėvi

'icšpačiui:
■0 Aukščiausias, tu 
Prisegei žvaigždes ds 
mkei šaltinių vanden 
-ia, ir bėga, ir ropo 
Ta ir paukštį ir žvi 
tad pasakyk dabar, 

Jakštu.
'Mano sūnau, — ats;-r^ . i • v • • • • JXCL11U blLlldU. ~~ "" dlb'

Patys/0 T1 p5ls?.paz! galingas, didis
ta, kad daug jų tautiečių yi 
apsigyvenę Vilniuje. Ant 
„Deutsche Algem. Zeitunf (bodiesi. Kad tau ne- 
korespondentas duoda žini nkųstumei manimi, 
čių iš Vilniaus, kuriose ske‘Viešpats sutūrėjo 
biama, kad tas miestas, es iš jo švilpynę ir 
pasidaręs įvairių tautų mi:
šinys. Prieš karą jame buvDūduok rojaus so< 
apie 1,500 vokiečių, dabar 
žymiai daugiau.

Be lietuvių (kurių skareli d m, 
Vilniuje augąs), Vilniuje yj palme ir grojo ligi sž 
lenkų, gudų, rusų ir apie 6( ^paukščių, gyvuli 
karaimų. Vilnius esąs tiek Šas ir upių krioklių 
gražus miestas, kad kiekviwne sroveno, kaip 
nam sudarąs neišdildomo iU^ojo ir verkė, k 
pūdžio. U traliavo Adomas

- pišo ir pro rojaus n

šviesą, visokį čiulbė;
W1 žvėrių, skorpiji

X kuris sutvėriau < 
•Joje, suplazda širdy 
Mtau dainuojančiu

ir grojo ligi sž
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Žudynės
Milla Borghese

Mi Pincio, prie Magnolijų 
«os, raudonai ir balti pra- 

isįos, vieną saulėtą vasa- 
javakarę vyko didelė gal- 
įdystė. Jos žiūrėjo ge
is pulkas vaikų, moterų, 
keletas kareivių, — ir vi
si galėjo atsitikti pačia- 
Romos mieste, tiekos a- 
stebint, o mažiesiems 
rikteliant iš siaubo!

aip nerėksi! Teisybė, pa- 
pradžios aš nemačiau, 

nė nemokėčiau apsakyti, 
to visa istorija kilo. Bet 

tarpe yra ir Tautinio Karolį ”ai mačiau, kaip ant len- 
-——... _ noje būdoje stypsojo kar
ką Tautinio Karo Fondo įZ is ir kaip vienam žmogė-

soduose,

flNlS KARO FOMiį,

netų spalių 5 dieną visoje šik 
Fondo vajus, kurio metu i

ičiami visi Amerikos gyvaį 
karo užbaiga, tvirtas Ameife 

mėjimas, vargstančios, nuo b 
sušelpimas.
inio Karo Fondo ribose veikia

[omitetas, sudarytas Nov

)ti tarp lietuvių amerikieaųir- 
dui aukas.
irmas lietuvių Komiteto pitk 
įasis į kiekvieną lietuvį 
raerikiečių draugiją. Mes pus* 
Tautinį Karo Fondą, kursi.

judelis buvo beneriąs kil- 
ant kaklo. Pasižiūrėjus 
ku buvo tikėti, kad tasai 
gšas, kurį rengėsi nuga- 
yti, būtų iš tų didžiųjų nu- 
iltėlių, — iš tų, kurie už- 
šinėja, įsilaužia, pinigus 
hinėja, sąmokslus rengia.

vagalio ant savo kvailo 
sprando. '

Tik, matyti, to raudonikio 
nevisai be širdies būta. Jis 
gerumu norėjo įrodyti anam 
durneliui, kaip nesunku, net 
malonu būtų toje kilpoje at
sidūrus. Storu girgždan
čiu balsu jis įtikinėjo:

— Matai, kaip čia lengva: 
tik įkiški šiaip galvą.

— Šitaip? — nesupranta 
anas ir skėtrioja rankomis.

— Taip, įkišk galvą į kil
pą, ir nė nepajusi, kaip bus 
po visam. Nespėsi nė riktelti.

Tasai mulkis, nežinąs, kaip 
elgtis, kada tave karia, ap
čiupinėja virvę, kažkaip ne
vikriai truktelia ją ir supai
nioja visus mazgus. Tada ži
labarzdis budelis ilgai, kan
triai aiškina, net ranką įkiša 
į kilpą, o anas kaip nieko ne
supranta, taip nesupranta. 
Juodu špekasi, tariasi įtiki
nėja vienas antrą. Raudona
sis supyksta, vėl atsileidžia, 
kol pagaliau jam šauna gera' • i 'J J J 1 »• X1A11 V-'J CL j O cĮ/lAA \7 O A L4.0 A VžAAcL ACLj A O Ou_s^eikdan!ras^’■feas mėto ministeriams mintis: jis paima savo auką 

,. ... . ratais... Visai ne toks jis sprando ir bruka į kilpą.
[stanciams našlaičių, jo pajais zo> su savo baita kepurai- Tačiau tas nevykėlis muisto- 
istekliai pavalgydins mflijomiss: gn ilp-a tartum kokis vie- st duria savo makaule čia į 
•bo šiuo metu vargu ar gahc L sgutana ir dar ilgesnė- kairę, čia į dešinę, o kur rei- 

i.n. Stokime, kaip liatuviaj ię j rankovėmis. Ir jo balsas kia — vis nepataiko. Po il- 
;Us visuomet užjausdavo. -odė niekuo nedėtas: toks SU šnekų ir jis pradeda ateiti 
aukas prašome siųsti Komfe: [altas, tarpais drebąs, ir i protą, jau nori būti paka- 

>seph Ambraziejus, 168 Graod& t
ite čekius ar pašto pinigines p* Jkio būta, jau matyti vien 
ional War Fund vardu.
ns siųsti malonėkite vartoti fc vo makaulės kilpon įnerti:

<ratais.T Visai' ne toks jis

su ilga tartum kokis vie-

už sprando ir bruka į kilpą.

si, duria savo makaule čia į

Vicepirm. Dr.Aldm& 
Vicepirm. J. Ginta 
Iždin. J. Ambrariej®, 
Sekr.J. Ambrozaifė-J 

: kun. K. Banionis, M. Kižyta 
s, adv. K. R.'Jurgėla, Pr. Rajom 
. Valaitienė, J.'Valaitis, Br.fc 
šva, J. B. Laueka.

gana kvailas. Kad tai riamas ir beveik gailestauja, 
kad yra toks nevikrus ir ne
gudrus. Jis nuoširdžiai, be
veik su ašaromis maldauja:

— Parodyk, kaip turiu da
ryti. Man toji galva nelenda... 
Įkišk tu savo — pamokyk 
mane...

to, jog niekaip nemokėjo

aro Fondo
■ikiečių Komitetui

Street,

mas Tautinį.Karo Fondą,fc 
, kurią čia siunčiu (arba pasi: 
nėšių). j

Parašas ______

ko, taiko ir vis nepataiko.

^ITada jo budelis... Baisu da- 
si, kai pasižiūri į tokį su
irimą! Visas raudonai ap
nikęs, nuo galvos ligi ko-

■ n, tokia stambia, kaip gero- 
| ropė, nosimi ir tokiomis 
lažytėmis sukčiaus, nenau- 
ėlio akimis. Ant jo žandų ir 
jaakro tik vėtosi didžiulė 
urzda, balta kaip sniegas, 
(kerojus, visą krūtinę užgu
lk Nėra tai koks paprastas 
orikas, bet smarkus, turtin
as ponas, o gal kokių plė- 
ikų gaujos viršininkas. Kas 
ia jį supaisys! Tiek tėra aiš- 
11, kad tas mulkelis labai 
un nusikalto, — taip labai, nas jau negrįžta ir kur visi 
ad už tai jis vertas buvo vir- budeliai vieną dieną atsidurs.

Kad jūs būtumėt matę, 
kaip rykavo ir šokinėjo, ir 
mastagavo tasai bėdžius, ku
ris taip apsukriai iš kartuvių 
išsisuko.

Jis būtų ligi pat vakaro 
šėlęs, bet kaip tik šią valan
dą iš būdos išlindo pats lė
lių teatro savininkas, nutrau
kė nuo scenos tą padaužą, — 
ir vaidinimas buvo baigtas 
Iš lėto, nusileido žalsva už- 
dangėlė. Tik štai pro kraštą 
vėl kyštelėjo anas išdykėlis 
su savo ilgais, juodais dra
bužiais, su nukariusiomis 
rankovėmis. Kol jį savinin
kas atgal sugriebė, vienas 
berniukas net spėjo apčiupi
nėti to durnelio skvernus ir 
net nosį spustelti.

Kokia laimė! Žudynės jau 
baigtos. Galime keliauti, iš
likę gyvi ir sveiki.

Tik nueidami nepamirški
me įmesti kelių čentesimų už 
visas šitas grožybes.

Nūn pasukim savo žings
nius į ten, kur pro medžius 
matyti nauji žmonių būriai.

Saulėleidis
Per dieną kaitinusi Romos 

saulė vis labiau artėja prie 
žemės — tenai, anapus Mon
te Mario kalvų, už Vatikano 
galingų, kaip pilis, mūrų, užu 
didingai savo kupolą kelian
čios Šv. Petro bazilikos. Ro
mėnų ir svetimšalių būriai 
renkasi ant Pincio. Kas va
karas jų ten suguža ištisi bū
riai; nori jie mesti žvilgsnį į 
amžinąjį Romos miestą, į iš
tisą bokštų girią, į apačioje 
dunksančius rūmus; nori pa
sigrožėti, kaip žemai, Liau
dies aikštėje, žmonės skuba, 
lyg skruzdėlės, kaip blizga 
tenai automobiliai; malonu 
jiems nuo Pincio klausytis, 
kaip ima gausti cezarių ir

ros ir vaikiškos, kaip ir ana
sai dangaus gabalėlis, pasi
regėjęs pro plyšį, tik kažkaip 
neramios, vietomis net dre
bėte drebančios, nes gal nu
jaučia, kad uždegė jas aki
mirkos žaismas aukštame

gilus šaukimas visų tų, ku
riems šioj žemėj buvo šalta, 
kurie alko, buvo niekinami, 
persekiojami ir sielvartus 
kentėjo; tai aidesys visų tų 
troškimų, kurie ir šią valan
dą žūva mūšio lauke, kurie
yra gainiojami iš krašto į danguje ir kad tas pat valan- 
kraštą, tremiami iš tėviškių, 
paliekami be tėvynės, be ar
timųjų, be vaikų ir žmonių...

Kai saulė leidžiasi užu Va
tikano kalvų, aprimę žmonės 
klausosi tūkstanbalsio varpų

Jis prašosi taip gailiai ir kankinių miesto varpai, kaip^ 
nuoširdžiai, kad budelis su
tinka parodyti. Lėtai, su gero 
žinovo orumu jis įneria į kil
pą savo pakaušį, žilą barzdą, 
įneria taip gražiai, kad vir
vė guli per-pat kaklą. Jis net 
patenkintas tokia vykusia 
pamoka. Bet ar ilgai jis taip 
savo širdyje džiaugsis, neaiš
ku, nes staiga anas mulkis 
timpteli virvę, ir raudonasis 
senis, nė aiktelti nespėjęs, 
nukeliavo ten, iš kur nė vie-

tas gaudimas susilieja į vie
ną didžią, galingą vakarinę 
maldą, kurios aptilę klauso
si kūdikiai, kurios balsas su
silieja su Tiberio vilnių oši
mu ir su lieknų pinijų siūra
vimu. Toje varpų maldoje, 
kylančioje į dangaus aukšty
bes, atsiliepia tūkstančiai, 
milijonai balsų: visų tų, ku
rie čionai ir visame pasauly
je šiandien ar kada nors mel
dėsi, tikėjo, buvo nelaimin
gi, ieškojo paguodos, meilės, 
šilumos, dvasios ramybės; tai

dėlės pūstelėjimas užgesins 
jų kerintį žėrėjimą, nusineš 
į nežinią tuos įkaitinto auk
so vainikus nuo debesio bal
tųjų viršūnių.

Pamažėle toji anga debesy- 
gaudimo, plataus, kaip marių je traukiasi, siaurėja, drauge 
vandenai, — to gaudimo, ku- gniauždama ir tuodu spindu- 
ris jau daugel metų iš čia lių stulpus, kol jie visai iš- 
pasauliui byloja apie žmonių da žioruoti. Akį veria tie de- 
kančią, troškimus, tikėjimą besu kraštai, apsidėję skais- 
ir apie tas šviesas, džiaugs- čiausio aukso vainikais. Tos 
mo paguodos karalystes, ku- debesų karūnos tokios pat ty
rių siela vis trokšta ir nie- nyksta, sulenda atgal pro 
kados neranda...

Apie tas giedrias sritis, a- ri juos buvo siuntus žemėn 
pie geras, skaidrias viešpa- pažvelgti, daugio akis pra- 
tystes pasakoja ir benusė- džiuginti ir dabar vėl atgal 
danti saulė. Jos pačios tačiau atsiėmė į savo liepsnų židinį, 
šią valandą nematyti: užslin- Pats debesys tamsėja, rūs- 
ko ant jos toks pilkas debe- tesnis darosi, išnyksta nuo jo 
sys, užgožė ją visą savo mil- aukso dulkelyčių atspalviai, 
žinišku sparnu ir, lyg pasi- kurių vietoje šen ten atsi- g 
sididžiuodamas, aukštai, ta
rytum kokią snieguotą kai- kūs brūkštelėjimai, 
no viršūnę, iškėlė savo baltą 
galvą, atrėmė ją į gilią mė
lyną erdvę. Bet visur pro tą 
debesį jauti saulę — gyvą, 
plasdančią, jėgos, žėrėjimo 
pilną, štai ji, nei kokiomis au
kso dulkelytėmis, nuberia 
rusvėjantį debesį, kurio kraš
tai iš lėto ima kaisti, lyg juos 
kažkas iš anapus kaitintų. 
Dar laikosi debesys, dar ne
nori pasiduoti besiveržian
tiems. spinduliams. Tik stai
ga pačiame viduryje debesys 
praplyšta, — ir pro tą spra
gą tokia giedri nusišypso 
dangaus mėlyna skiautelė, 
tokia vaikiška, gryna, tar
tum maloniausias pavasario 
dienų, jaunystės žaismų pri
siminimas. Čia pat prie ply
šio glūdėjusi saulė nudžiunga 
ir visu gausumu žeria du mil
žiniškus šviesos stulpus že
myn, lyg norėdama juos į- 
besti į Vatikano,sunkius mū
rus. Keistos tos prošvaistės; 
jos liejasi ne pro debesies vir
šūnę, bet pro tąją skylę, tvin
sta tokios stiprios, lyg prasi- 
veržusio vandens sriautai, ir 

! žaidžia geltonomis gintaro 
varsomis.

Bet štai žiūrėkite: nūn vi
sos debesio pakraštės prade-

plyšį — nueina pas saulę, ku-

randa juodai rausvi, nejau

Gatvė Antanas Vaičiulaitis

Miestas . Idomas ir Ieva
ai Kunigai 
šgabentus
dvasinė vadovy- 
i ilgą kovą su na- 
ūtų leista lietu- 
gams tikybiniai 
acių išgabentus 
bininkus. Tą rei- 
)s vyskupai bu- 
ir savo proteste
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I Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir visa, kas 
[oje yra: kalnus iškėlė į debesų aukštybes, išva
gojo upių sroves, sužeidė girių tankumynus, pri
teisė dramblių ir šernų, ir net tokių mažų gyvu- 
iukų, kaip pelė. Jis įsakė šakose čiulbėti lakštin
galai, strazdui ir ulbėti volungei. Jo valio_s klau- 
lydami ore lakstė drugeliai, žolėje straksėjo žio
pli, ir visa žemė nuo rytų ligi vakarų skambėjo, 
jaukė ir rykavo per visus miškus ir tyrlaukius 
risose jūrų gelmėse ir kalnų viršūnėse, neišski
riant nei slieko dirvoje, nei didžuvės vandenyne.

’ Adomas vaikščiojo tarp alyvų medžių ir pai
nių, maudėsi rojaus upėse ir glostė liūto karčius. 
Taip ėjo viena diena tarp rožių žydėjimo, ėjo ant
ra tarp klegančių varnėnų, ir pagaliau ėmė ir pasi- 
iarė mūsų pirmajam tėvui lyg ir nūdu kažko, lyg 

Ir ilgu. Jis pabeldė į dangaus auksines duris ir ta
pė Viešpačiui:
Į — O Aukščiausias, tu be galo didis ir geras! 
[Tu prisegei žvaigždes danguje, iš žemių gilybės 
ištraukei šaltinių vandenis, ir visa, kas čiulba, ir 
skrenda, ir bėga, ir ropoja, yra savo rankų dar
ybas. Tu ir paukštį ir žvėrį leidai mano džiaugs
imai, tad pasakyk dabar, kodėl man darosi nyku 
[ir lankstu.
[ — Mano sūnau, — atsakė iš savo sosto Dievas, 
suris yra galingas, didis ir šventas, — aš tau lei- 
raau šviesą, visokį čiulbėjimą ir atidaviau valdžią 
[ant visų žvėrių, skorpijonų ir gyvačių, o tu vis 
Kiek bodiesi. Kad tau neprailgtų dienos ir kad tu 
hesiskųstumei manimi, duosiu tau naujo darbo, 

s Ir Viešpats sutūrėjo pro šalį skridusį angelą, 
toaėmė iš jo švilpynę ir atidavė Adomui, tarda
mas:
( — Dūduok rojaus soduose ir linksminkis, nes 
Įir man, kuris sutvėriau daugių ir žemę ir visa, kas 
bra joje, suplazda širdyje džiaugsmas, kada žmo
nes matau dainuojančius ir šokančius.
I Grįžęs iš dangaus, mūsų pirmasis tėvas sėdosi 
®o palme ir grojo ligi saulėleidžio. Jo švilpime at- 
feiliepe paukščių, gyvulių ir žvėrių balsai, medžių 
pšimas ir upių krioklių šniokštimas. O kartais jo 
Evilpynė sroveno, kaip čiurlenantis šaltinis, arba 
vėl vaitojo ir verkė, kaip širdis, kada ji ilgisi. 
Švilpė traliavo Adomas visą naktį, gi kai jau ry
tas aušo ir pro rojaus medžių viršūnes pakilo rau-

donas saules graižąs, mūsų visų tėvas Adomas 
pamatė ateinant svečią.

Buvo tai negras nuo Viktorijos krioklių. Jis 
keliavo kiauras dienas ir naktis per atogrąžų gi
rias ir smėlio dykumas, perplaukė per upes ir 
ežerus, kol pasiekė rojaus šalį. Jis atsisėdo Ado
mui prie kojų, valgė vynuoges, kurias raškėsi 
nepakildamas iš vietos, ir, vartaliodamas juodas 
savo akis juodame veide, klausėsi švilpimo, kuris 
patiko juodai jo sielai. Tad kai jau artinosi va
karas ir negrui buvo metas grįžti į savo šalį, taip 
prabilo svečias:

— Gražiai šaukia tavo dūda. Jos besiklausy
damas žmogus pamirštum ir saulės kaitrą, ir gy
vatės kirtimą, ir krokodilo nasrus.

Ir jis vartaliojo akis ir net liežuviu apvedė 
aplink storas savo lūpas.

— Ją man pats Dievas dovanojo, už tai ir švil
pia taip dailiai, — atsakė Adomas.

Negras, pabaksnojęs ietim rojaus žemę, dar 
pastebėjo:

— O mūsų krašte jeigu svečias pagiria tavo 
daiktą, turi jį dovanoti, net jei ir tavo žmona tai 
būtų.

— O kas yra žmona? — paklausė Adomas.
Negras aiškino:
— Tai beveik toks pat sutvėrimas, kaip aš, tik 

kiek žemesnio stogo ir truputį ploniau už mane 
rėkia, kai supyksta.

Dovanojo mūsų pirmasis tėvas švilpynę negrui, 
kuris ėjo dūduodamas per įvairius kraštus, o 
žmonės jo klausėsi ir taip išmoko dainų ir muzi
kos ir šokdami bei lalėdami lengvino savo dienas.

Bet Adomui švilpynės gailėjo, nes jam vėl bu
vo nyku ir liūdna. Jis kiaurą naktį prasėdėjo, at
sirėmęs į žydinčią liepą, kurios tirštas kvepėji
mas sklido ore. Ir jis pyko, kai porelė uodų, zyz
dama sukosi jam aplink ausis, tūpė ant kaktos ir 
rankų. Jis gainiojo šitą porelę nuo savęs, tačiau 
jos nemušė, nes tuo laiku žmogus su žvėrimis, 
paukščiais ir vabzdžiais gyveno sutarime ir tai
koje. Kiaurą naktį prasėdėjo Adomas po liepa ir 
vis galvojo apie tokį sutvėrimą, kaip jis pats, tik 
kiek žemesnio stogo.

Išaušus rytui ir žvaigždėms išgesus dangaus 
aukštybėse, mūsų pirmasis tėvas nuėjo pas Die
vą ir prabilo:

—Viešpatie, tu viską taip gerai sutvarkei, 
jog žvaigždės danguje ir paukščiai žemėje žino 
savo laiką, tik pasakyk man, kodėl uodas zyzda
mas erzina mane?

Dievas paklausė ir tarė:
— Ar numylėtas mano sūnus nieko daugiau 

man nepasakys?

jo mažutis debesėlis, visas 
švitąs nuo sėdančios saulės 
spindulių. Sustojo nedrąsus, 
lyg ko lūkuriuodamas, ar no
rėdamas prieš savo ilgą ke
lionę pasigrožėti ta iškilnia 
kupolą, vienu iš didžiausių ir 
nuostabiausių žmogaus geni
jaus darbų, ir sustojęs ėmė 
dar labiau rausti, vis nesi
traukdamas nuo bazilikos, 
tartum ją sergėdamas, jai ge
ro linkėdamas.

Saulė leidžiasi toli už Ro
mos miesto. Palengvėle tyla 
varpų giesmė.

Tamsėjančioje padangėje 
iškilni ir graži kyla šv. Petro 
bazilika, o šalia jos gūžiasi 
sambrėškiuose sunkūs Vati
kano mūrai.

ristų ir publikos įvairios len
ktynės, juokingasis sportas.

Lietuviai iškilos nenutrau
kė, nors už kelių mylių buvo 
girdėti nacių lėktuvų skridi
mas ir patrankų garsai. Į 
karo garsus Londono lietu
viai yra įpratę ir tai jiems 
nedaro didelio įspūdžio.

Apie Lietuvos atstovybę Lon
done.

Nacių lėktuvai neišsklaidė 
gegužinės

Lietuvių choras Londono 
apylinkės miške šią vasarą 
turėjo gegužinę. Programoje 
buvo ir linksmoji dalis: cho-

Ministeris Bronius Balutis, 
nežiūrint savo netvirtos svei
katos, gražiai drauge su sa
vo patarėju darbuojasi; 
esant sumažintam pasiunti
nybės personalui, jiems pa
tiems tenka atlikti nemažai 
ir techniškų darbų.

Pasiuntinybė yra įsikūrusi 
nuomuo j amuose namuose ir 
tas, dabartinėmis sąlygomis, 
sudaro naujų rūpesčių. Atsi
randa žmonių, kurie, įvertin
dami šios lietuviškos vietos 
svarbumą, pasiunčia aukų.

Už tai visi dangaus pakraš- g 
čiai nusijuokia — iš pat paže- $ 
mes, pro medžių viršūnes ir § 
bokštus, — nusijuokia tokiu -g 
lengvučiuku, rožių lapelių $ 
spalvos šypsniu. Aukštyn § 
kopdamos, tos minkštutės ro- 
žiu spalvos blykšta ir užlei- 
džia vietą gelsvai, oranžinei $ 
varsai, o už jos savo dažus 
nutapė žalios spalvos daili- 
ninkas, tačiau taip perregi- Š 
mai ir trapiai, jog sakytum, 
lyg kokį žalsvą krištolą ten M 
aukštai išklojo. O viršum ši- $ 
tų spalvų kyla amžinai mė- 
lynas dangaus skliautas, gi- 
lūs, palydįs saulę nakties pa- $ 
talan ir jau belaukiąs visos 
žvaigždžių minios žibėjimo. *

Saulė žvilgtelia pro debe- 
sies kraštelį, tartum didžioji 
viešnia, kuri rengiasi pasiro- y 
dyti. Netikėtai ji vėl užlen- $ 
da, nardo už skysto, iškeden- $ 
to debesėlio, kol pagaliau o- 
riai, tokia visa nukaitusi, pa- $ 
tenkinta ir didelė sužėri pa- £ 
čioje pažemėje. Dangaus pa- q 
kraščiai dar labiau nurausta, $ 
— nurausta ir gūbriuota de- $ 
besio viršūnė, lyg koks ug- 0 
nine spalva pražydęs kalnas. $ 
Tą valandą ties pat Šv. Pe- $ 
tro bazilikos kryžium susto-

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ŽURNALAS

„VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jaunimo or
ganizacija — Lietuvos Vyčiai.

„VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiksluotas 
ir deda įdomių straipsnių, žinių ir Ameri
kos ir užsienio.

„VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.

„VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jaunimo 
judėjimą.

„VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redaktorius 
Ignas Sakalas ir „VYČIUI” bendradarbiauja 
jd sukviesti įžymiausi literatai.

„VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų, tinkamų 
seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: „Tenelieka nė vieno, kuris 
neužsisakytų „VYTIES”. Tenelieka nė vienos 
katalikiškos jaunimo organizacijos, ar nors 
mažiausio skyriaus, kurie neskaitytų „VY
TIES” Visi sknitvkifne VYWr*— "" ”

VYTIES” kaina metams tik $2.00.

Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

Adomas paraudo ir atsakė:
— Ne, Viešpatie, aš nieko daugiau nepasakysiu.
Tada tasai, kurio vardas yra galingas ir didis 

ir šventas, pamojo vieną iš tų mažyčių angeliukų, 
kurie žaidė ant dangaus grindų, paėmė iš jo rankų 
išdrožtą pypkę, ir atiduodamas ją Adomui, taip 
kalbėjo:

— Šitai bus tau gintis nuo uodų.
Adomas sėdėjo po pušim, prie nedidelio upelio, 

kuriame plekšnojo lydekos ir ešeriai. Rūkydamas 
pypkę, jis vėl pamatė svečią. Buvo tai indėnas iš 
gūdžiųjų vakarų. Jo augumas buvo išnašus, akys 
žvalios, kaip sakalo, o jam galvą puošė plunks
nos. Vienoje rankoje jis nešėsi ietį, antroje gi tu
rėjo skydą. Juodu vaikščiojo po rojų/žiūrėjo 
strausų ir gazelių ir kalbėjosi apie Ameriką ir 
apie kitas šalis, kurias indėnas pakeliui matė: ir 
apie vandenyną, kurį jis valtele persiyrė, ir apie 
labai tankias girias, pro kurias žmogaus su kir
viu rankoje turi brautis. Jie pasikeisdami rūkė 
pypkę, ir atsisveikindamas svečias tarė:

— Jeigu aš turėčiau tokią pypkę, tai ji būtų tai
kos pypkė: ją rūkydami, mes baigtume visus 
ginčus, ir daugiau mūsų genčių tarpe nebūtų iš
kastas karo kirvis.

Adomas nemokėjo atsisakyti ir dovanojo in
dėnui pypkę. Ir rojaus gyventojui vėl nuobodu ir 
liūdna buvo.

Indėnas grįžo į savo kraštą ir su priešo genties 
vadais rūkė taikos pypkę. Tačiau taika tarp jų 
ilgai netvėrė: įsigeidę dar sykį traukti dūmą iš 
pypkės genčių vadai vėl pakėlė karo'kirvį, mušė 
vieni kitus, o kai jau daug kraujo nutekėjo, jie su
tarė sėsti prie laužo, derėtis ir vėl rūkyti taikos 
pypkę. Taip atsirado nuolatiniai karai ir nuolati
nės taikos derybos šiame pasaulyje nuo pačių ži
lųjų gadynių ligi mūsų dienos.

Lapams sužvilgus nuo patekančios aušros spin
dulių, Adomas nuėjo ir dar kartą pabeldė į dan
gaus duris. O kai buvo įleistas, jis tarė Dievui, 
kuris yra visų daiktų Viešpats:

— Stebėdamas, ką tu esi sutvėręs, aš išvydau 
ir regėjau, kad liūtas turi kitą žvėrį, į save pana
šų, tik mažesnį. Gervė taipgi viena nebraido liū
nuose, o balandžiai visados dviese burkuoja obe
lies šakoje. Tad kaip atsitiko, Viešpatie, kuris 
esi išmintingas ir visa suprantantis, kad man 
stinga beveik tokio pat sutvėrimo, kaip aš, tik 
kiek_žemesnio stogo ir bent kiek ploniau už ma
ne rėkiančio? Aš apie tai mąsčiau visą dieną ir 
naktį, ir niekur negaliu rasti pasilsio ir ramybės.

Adomas skundėsi ir sielojosi taip didžiai, kad 
Viešpačiui pagailo jo, ir Jis sutvėrė Ievą. Jos 
plaukai ir veidas, ir akys, ir rankos buvo taip

gražiai sudėtos, jos balsas taip meiliai ir švelniai 
nuskambėjo žydinčiais rojaus sodais, o ji pati 
buvo tokia eikli ir guvi, kad mūsų pirmojo tėvo 
širdį užliejo neišsakomas džiaugsmas. Jis dėko
jo Dievui už moterį ir už visa tai, ką ji pasauliui 
ir vyrui neša gero, malonaus ir paguodžiančio. 
Jauni ir dailūs juodu vaikščiojo, siautė ir rykavo 
rojuje, ir jinai rinko nuo žemės žėrinčius akmenis 
ir sakė, kad tai esąs auksas, rubinas ir smarag
das. Kai sutemo naktis ir žvaigždžių būriai suži
bo aukštam danguje, pirmoji mūsų motina paklo
jo samanų guolį mirtų tankmėje, ir juodu sumigo 
taip giliai, o jų sapnai buvo toki dailūs.

Kai jau saulė buvo iškopus į seniausio ąžuolo 
viršūnę, aplankė rojaus gyventojus dar vienas 
svečias. Buvo tai nučiuręs žydelis iš Jericho mies
to, visas ruda barzda apžėlęs ir nutįsusiais ligi 
žemės švarko skvernais. Jis iš tolo jau sveikinosi 
ir šaukė tokiu spigiu balsu, kad visos papūgos, 
mėlynos ir žalios, sukilo šakose ir pradėjo taip 
triukšmauti, lyg žadėti} patį žydą nustelbti. Jis 
šniukštinėjo visur, uostė pipirų lapus ir cinamo
nus, prisigrūdo pilnus kišenius fygų ir vynuogių, 
ir net buvo prišokęs raškyti obuolio nuo pikto ir 
gero pažinimo medžio, tik čia jį sudraudė Ado
mas, kuris buvo ištikimas Dievo įsakymui.

Tada tarė žydelis iš Jericho miesto, parodęs 
tuos akmenis, kuriuos Ieva buvo surinkusi ir ku
riais ji buvo grožėjusis:

— Gal duotum juos man: tai bent mano vaikai 
turėtų ką mėčioti ir raičioti.

Adomas nenorėjo dovanoti aukso, rubinų ir 
smaragdų, nes jis atsiminė, kaip Ieva jais vakar 
džiaugėsi ir kaip jos akys buvo nušvitusios ir 
linksmos, kada ji saulės žėrėjime vartė šituos ak
menis. Nesuvokdamas, ką beatsakyti, jis tarė žy
deliui iš Jericho miesto:

— Tu palūkėk čia, o aš eisiu ir pasiklausiu sa
vo žmonos, kuri sėdi ten prie upės ir lesina gulbes.

Žydas nusijuokė ir atsakė, paduodamas ranką: >
— Aš žinau, ką reiškia vyrui tartis su žmona. , j

Jau geriau nelauksiu jos atsakymo, eisiu savo ke- [ 
liais ir palinkėsiu ilgo amžiaus tau, tavo žmonai j 
Ievai, kuri yra gudri moteris, ir visiems tavo sū- [ 
nums ir dukterims, kurie gims ir bus panašūs j | 
tave. ■

Tai taręs, žydelis iš Jericho miesto išgūrino į 
savo kraštą ir į savo žmones.

Nuo šiolei Adomas gebėjo atsakyti į besilan
kančiu nrašymus, o jo valandos buvo tokios pil
nos ir šviesos, kaip giedriausia vasaros brendi
mo diena. Ir tai truko ligi to laik(x kada juodu 
su Ieva ansivalgė obuoliu ir buvo išmušti iš ro
jaus. Bet čia prasideda jau kita istorija.
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Philadelphijos Žinios
KUN. V. VĖŽIO GIMTADIE 

NIS s

SVEIKINIMAS
Philadelphijos ir apylinkės lietuviai nuoširdžiai 

sveikina p. Juozą Laučką, sukūrusį šeimyninį gyveni 
mą. Philadelphija pažįsta p. Juozą Laučką labai ge
rai iš jo dažnų atsilankymų, turiningų kalbų, gražių 
įkvėpimų katalikiškai akcijai.

Philadelphijos Žinios „Amerikoje” ypatingu bū
du sveikina savo mielą redaktorių ir nuolatinį Ph. ž. 
globėją ir nuoširdų palaikytoją.

I

Karščiausiai sveikinu savo vardu, linkėdamas 
nepailsti ir daugiau džiaugsmo rasti garbingoj lietu
vių katalikų veikimo dirvoje, jau dabar ne vienam, 
bet su savo mylima žmona kaip geriausia pagelbinin- 
ke ne tik šeimyniniame gyvenime, bet ir katalikiško
je akcijoje.

Kun. Stan. Rąila.

NARSUS MARINAS

Spalių 31 d. kun. Vincentas 
minėjo savo gimtadienį. Ta 
proga jį sveikino draugai, 
organizacijos ir pažįstamieji. 
Gražiausiai pasveikino šv. 
Kazimiero parapijos sodalie- 
tės, kurių jis dvasios vadas 
yra. Jos per radiją turėjo vi
są programą jam pagerbti ir 
ateities palinkėti. Lietuvos 
Vyčių 3-oji kuopa surengė 
net staigmeną, netikėtą „par
ty” su visokiais įvairumais.

LIETUVIAI KAPUOSE

LIETUVAITĖ DAINININKĖ

Philadelphijoj rengiamas 
koncertas gražiausiam tiks
lui—Lietuvai gelbėti — jau 
prie vartų. L. K. Federacija 
ir parapijos sunkiai dirba, 
kad šis muzikos festivalis 
pasisektų. Tai tikrai reta pro
ga philadelphijiečiams girdė
ti klasiškos ir mūsų lietuviš
kos muzikos. Tokia proga 
bus lapkričio 14 d. Su didžiau
siu dėmesiu visi laukia p. Zu
zanos Griškaitės, Phila. Op. 
Co., artistės, kuri jau antri 
metai čia gražiai pasirodo.

Daina lietuviui visad arti 
širdies buvo. Lietuvis dainą 
ir giesmę mėgo - visa širdi
mi pergyveno. Daina buvo ne 
tik jo linksmybės išreiški
mas, bet daina jis pasiguos-, 
davo, nusiramindavo, savo 
gyvenimo skausmus' palen- 

jy.odėl nė-pą geres-- 
nės prasmės šiais sunkiais 
laikais kiekvienam lietuviui, 
kaip atjausti lietuvį lietuviš
ka daina ir muzikos garsais. 
Lietuvaitė dainininkė tai at
liks. Mes sveikiname ją, pa
sirodančią Philadelphijos lie
tuviams su savo daina. Linki
me pirmą kartą patraukti 
lietuvių širdis prie dainos ir 
muzikos meilės. Linkime, 
kad šis pasirodymas būtų tik 
naujas lietuvių muzikos ir 
lietuviškos dainos pamėgimo 
laikotarpis, kada jaunoji lie
tuvių amerikiečių karta pa
mėgtų dainą, muziką ir ben
drai kultūrinius pasilinksmi
nimus. Juk tiek daug galin
gos medžiagos mes turime iš 
lietuvių jaunuolių. Tegu Z. 
Griškaitė būna ir philadel- 
prijiečių įkvėpimu.

būt, didžiausios vaikučių lin
ksmybės yra „Halloween” 
dienos prieš Visų šventųjų 
šventę. Ir linksminasi tada 
vaikučiai, kiek tik kas suma
no ir kiek gali. Tai kiek pa
našu į 
linksmybes. Mokyklos rengia 
net tuo tikslu pąsilinksmini- 
mus, vaišes, dovanas, žaidi
mus. Vaikučiai visi stengia
si apsirengti keisčiausiais 
drabužiais, apsimaskuoti. 
Trumpu laiku iš jų pasidaro 
mirties „giltinės”, murinai- 
arba juodukai, iš berniukų— 
mergaitės, „Uncle Sam,” 
„plėšikai”, „galingi kariai” 
ir tt. Kai kurie tai supranta 
ir kilniau ir aprengia savo 
vaikučius sumaniai, gražiai, 
priduodant kokią idėją, pa
mokymą. Taip kelios mergai
tės buvo matyti apsirengu
sios lietuvišku kostiumu, ki
tos mažytės mergaitės atvaiz- 
davcuMtiL -tautų.„tautinius 
drabužius ar kitokius būdin
gus paveikslus. Tur būt, jų 
didžiausia linksmybė, kai jie 
maršuoja, vieni už kitus di
džiuojasi savo uniformomis, 
ir kiekvienas nori būti pirma
sis išrinktas. Parenkami tai 
dienai ir keisčiausi žaidimai, 
juokingiausi lenktyniavimai: 
suvalgyti obuolius, kurie ka
bo ant siūlo, pajų be šaukšto, 
daryti lenktynes, su nosimi 
varinėjant riešutus. Maskuo
tų ir keistai uniformuotų vai
kučių tada pilnos gatvės. Ir 
reikia jauniems linksmiems 
būti.

LINKSMINOSI VAIKUČIAI

Kiekvienais metais, tur

$

§

DIDŽIULIS MENIŠKAS
KONCERTAS

Vėlinių dieną lietuviai gau- A 
šiai lankėsi kapinėse ir mel- $ 
dėsi už savus ir visus karius, $ 
žūstančius šiame kare. Lie- J, 
tuviai vis atsimena seną ir $ 
gražų paprotį — melstis už $ 
mirusius ir atsiminti kenčian- 
čius. Čia galėjai matyti be
simeldžiančią senelę, kuri 
prieš kiek metų čia atvažia-; 
vo, visokius laikus išgyveno,' 

2 . o dabar viena baigia savo gy-
atsiuntė venimo kelią ir ton pačion

Edvardas Lesčiauskas, tar
naująs marinuose, _ ‘ . . ,v -
šį savo paveikslą. Jis atrodo kelionėn rengiasi,~ iš kurios
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LIETUVIŲ MUZIKALINEJ SALĖJ

2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, Penna.
DALYVAUJA: SUE GRISKAITĖ, Philadelphijos

Operos artiste
MARGARETA DIGRYTĖ, garsi smuikininke

Philadelphijos dainininkės — ONA URBAN, sesu
tės ANTANAITYTĖS, pianistas JONAS VELAVI- 
ČIUS ir baleto šokėja LORETA KAVALIAUSKAITĖ

PELNAS — LIETUVAI GELBĖTI

Koncerto Garb. Rėmėjais lig šiol įstojo Kun. St. R, 
$25.00; Moterų Są-gos 10 kuopa $5.00; Kun. P. Va
siliauskas $5.00; Vincas Zupkauskas $5.00.

PASAULIO LIETUVIAI
Afrikoj lietuvių draugija

Pietų Afrikoje, Johannes-

prašydami perduoti
S merikos lietuvių visuom 
ę jų karštas viltis, kad 1 
* lietuviai, gyvendami ar 
$ politinių centrų, panai 
$ visas galimybes dėl Lieti 
C laisvės.

Du lietuviai karo kapeli

Lietuvis marijonas kur 
M. švedas, USA kariuomi 
kapelionas, gavo paaukši 
mą-pakeltas į kapitonus, 
sai jaučiasi gerai, bet 1 
nes vyriausybės nuolat pr

UŽUOJAUTOS

Ltoylkil-' Poniai Bronei Midi 
nįjo-' iš New Britain, Con 
F ir jų kiame kuo nuoširdžia 
PįęLie- uojautą dėl mirties j 
Uogskau- mo sūnaus Vitalio, i 
r tiesė žuvusio einant karin 
[A. Vėliaul gas-

I^ių d-

mo sūnaus Vitalio, i

P. J. GRIGŲ

menkoje. Reiškiu nuoširdži 
jmtniiuva- uojautą Moterų Sąjuojautą Moterų Sąj

v y i lemo y uuo .
kad jį leistų į fronto liniįMataip’nuilstamai veikėjai

• • ’• •• gražių menei, netekusiai i
jinn/vU mn sūnau R Vitali

pradėta leisti net 12 lietuviš
kų laikraščių, bet tik pora 
išsilaikė ilgesnį laiką. Iš

narsiai ir nasirvžes kovoti niekad nebegrįš. Čia visi ly- bur’° mieste> karui Preside- draugijų gyvesnį veikimą 
P V v Oi ___ „v. . , i1IS liplnvini snsihurp i Pia- nnrndn kataliku T ,1 pfu viskas

visokiose aplinkybėse. Savo 
laiškuose rašo, kad jis atlie
ka savo uždavinius labai ge
rai ir sėkmingai. Daug nega-

gūs ir visi eina tuo pačiu 
liu.

ke-

» Parašyti, bet jo mintyje 
- . - ... . .-. j yra labai daug minčių ir per-

...... gyvenimų, kuriuos pasakys, 
kai karas pasibaigs. Linkime 
jaunam kariui laimingai baig 
ti šį karą laimėjimu.

gelbimos sužeistų karių gy
vybės. Visi nuo 18 ligi 60 me
tų amžiaus ir sveiki gali ne- 
navojingai duoti kraujo. 
Prieš davimą reikia užsire
gistruoti Kraujo Bankų davi
mo centruose. Lietuviai galė
tų suorganizuoti vieną dieną

PRAŠO KRAUJO

Praeitą sekmadienį visose 
Philadelphijos katalikų baž
nyčiose buvo skaitomas val
džios prašymas, kad žmonės 
aukotų kraujo per Raudonąjį 
Kryžių. Tuo krauju esti iš-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

IVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

PAŠTAS PERSPĖJA

Philadelphijos pašto virši
ninkas vėl visus perspėjo, 
kad atsiųstų adresus tų as
menų, kuriems siųs į Phila- 
delphiją Kalėdų sveikinimus, 
ir gautų iš pašto paskirtus 
pašto Nr. Kas to nepadarys, 
tai ir sveikinimų gali laiku 
negauti.

jus lietuviai susibūrė į Pie
tų Afrikos Lietuvių Kultū
ros draugiją. Jos pirmininku 
yra Avižienis ir sekretoriu
mi Kuisis. Jie interesuojasi 
lietuvišku veikimu ir iš USA 
lietuvių norėtų gauti knygų 
apie Lietuvą. Draugijos va
dovaujantieji asmenys palai
ko korespondenciją su prof. 
Pakštu.

parodo katalikų Lietuviškos 
Pastogės ir Dainos Draugi
ja ir liberalinė Kultūros Dr- 
ja.

Šią vasarą į Montevideo 
nuvyko lietuvis kunigas S. 
Grigaliūnas. Kadangi Urag- 
vajuje nėra lietuviškos para
pijos, tai jis darbą pradeda 
prie kitų bendruomenių.

Savo prieteliams jis rai 
kad ėjęs savu noru į tą n 
tą ne kad patogiai I 
ventų kariuomenės stovy]! 
se šiame kontinente, bet H 
padėtų sužeistiems ir mn 
tantiems. Iš jo privačių la 
kų matyti didelis pasišven 
mas kareivių gerovei. Kil 
marijonas, taipgi karo kai 
lionas, kun. Vosylius, perg 
veno vandenyne katastrį 
ir, tur būt, buvo nukentė 
nuo bombos, ar skeveldr 
kad jam teko trejetą menei 
praleisti keliaujančio j laii 
no ligoninėj, Naujoje Želi 
dijoje.

Naujosios Zelandijos lai 
tis apie Lietuvą.

Britanijos lietuviai Lietuviai tarp raupsuotųjų.

ŠV. EIZBIETOS ŠVENTĖ

L dienoje mo sūnaus Vitali 
A kariuomenėje.
>iis Se- s-
Tpittsbur- Moterų S-gos N. 
įo metinis- pirmininkė.
Įkeisti dva- t 
L. mūsų bro- 
L Jlėti bei 
l'jįitėlius, e- 
Lsiosjūsų, 
Ljnūiną. Ne- 
l^e ir šiais 
J įdėlio meti- 
Į^gimo. Esą- 
lįs dienos iž- j)raUgįjoS 
p Rakansko ^os ^pagtalavi 
1^ ačiū_uz gugįrinkhnns 
1 dovaną būtų ,^urį„ pravedė 
liTirti ntdai- Lįs

kasias” irgii ’ __
^os žodžius, nLinksmaj 

tvirtinsi-į tarpe
Hten, kuri-auniinas gay 
L ardys kars- va^įnį.į n 
Mylimuosius rpaįp ne 
Įįiiiis - Prieš kįęg bažnyt 
p mūsų kuk-1 * aug soja|į( 
Ityloįe. I Tai įvyko si

į maldų ir Ma 
rinkimo. Br 
žiu dovanų, 
lir įdomių 
juokų. Šitą 
lingaitė, N 
Valinčiūtė, 
|E. Varana 
kanaitė. "V 
dainose, 1 

luotus vik 
į tis. Dainį 
tarsi prii

tytas iki 3:30 va 
ko gražios šven. 
dies pamaldos i 
mas su Šv. Sak 
pamaldų, naujai

1 dos Apaštalavi 
' susirinko bažr 
' nėj, kur įvykt

Net tolimame Pacifike, 23 
landijos saloje, išeinąs kati 
likų savaitraštis „Zealandil 
įsidėjo žinelę apie suarešfa 
vimą vysk. Skvirecko, suirs 
nedarnas, kad ir daugiau Ii 
tuvių yra suimti. Kitam 
straipsnely aprašė pergyvį 
nimus naujojo Kaišedorj 
vyskupo J. E. Matulionio.! 
dėtas ir atvaizdas SSSR ki 
linio rūbuose, šis straipsni 
lis įdėtas į pirmą puslap 
antrašte: „Du kartu kali] 

■ tas vyskupas paskirtas į nai 
, ją vyskupijos sostą.”

Mosqueros mieste, Kolum
bijoje, saleziečių teologijos 
mokykloje studijuoja lietu
vis M. M. Tamošiūnas. Kili
mu jisai nuo Pumpėnų. Pas 
saleziečius išvyko į Italiją 
1931 metais, o pabaigoje 1935 
m. atvyko į Kolumbiją, 
tęsė mokslą ir apie porą 
tų mokytojavo ir buvo 
žiūrėtoju jaunuolių bei

Londono vyrų pašalpinė 
draugija „vienybė” per pu
sę metų ligoniams ir „pomir
tinių išmokėjimo 118 sv. 
sterl. Nariai įmokėjo 144 sv.

Savo susirinkimus kviečia 
ir „Rūtos” draugija. Joje 
veikia dramos, meno,muzikos 
ir jaunųjų sekcijos.

— Londone veikia ir Lietu-

is Seserys, | 
vyresnioji

Tai yra metinė Tretininkų 
šventė. Šv. Kazimiero para-

> Tretininkai tą dieną 
rengia bendrą Komuniją su

ar savaitę, kurioj daugiau ga- pijos

vardu. pamaldomis ir vakare turės 
Raudonojo Kryžiaus ir Karo arbatėlę su atitinkama pro-

lėtų duoti kraujo ir taip duo
ti kredito lietuvių

Čia Fr*ma' I
gęs tuomeTffTT^^bolševikai

JAUNŲJŲ RAUDONASIS 
KRYŽIUS

Lapkričio 1 prasidėjo va
jus didžiausios pasaulyje or
ganizacijos — jaunųjų Red 
Cross. 60% US vaikučių pri
klauso prie tos organizacijos. 
Vaikučiai pomokykliniu lai
ku daro įvairius dalykus mū
sų karinėms pajėgoms: jie 
daro krepuos, pelenines, su
lenkiamai kėdes, rašomąsias 
lenteles. Vaikučiai pagelbsti 
ir nelaimingiems, akliems, 
raišiems. Jie padaro jų ligo
ninėms ir prieglaudoms 
dimų, įvairių dovanų.

vai. Tai graži brolybės ir tik
ros artimo meilės iškilmė. 
Neturtingi tretininkai galės 
dalyvauti arbatėlėj nemoka
mai.

PADARYTA SUNKI OPE
RACIJA

Kazimiero parapijie-Šv.
tei O. Lemke spalių 22 pada
ryta sunki operacija, kuri 
truko 2:30 vai. Bet ligonė da
bar jaučiasi geriau ir mano, 
kad greit galės sugrįžti na
mo ir visiškai pasveikti.

žai-
JAUNIMO REKOLEKCIJOS

ŽUVO KAREIVIS

P.p. Staniukynai, 143 Sigel 
St. ką tik gavo liūdną žinią, 
kad jų sūnus Kazimieras Sta- 
niukynas žuvo kovoje rugsė
jo 14 d. A. a. Kazimieras bu
vo pasišventęs ir narsus jau
nuolis, baigęs šv. Kazimiero 
parapinę mokyklą ir dvejus 
metus tarnavo kariuomenėj, 
parašiutininkų dalyje. Jis 
laisvai pasirinko tą armijos 
dalį ir ten paaukojo savo gy
vybę už US laisvę. Jo tėve
liai, sesutė ir visi giminės, 
bei pažįstamieji apgailestau
ja tą nelaimę, suramina tė
vus. Už a.a. Kazimierą lai
dotuvių pamaldos bus atlai
kytos lapkričio 6 d. Tai jau 
kelinta auka iš šv. Kazimiero 
parapijos.

MIRĖ

Spalių 22 dieną mirė 
nas Petrikas Mt. Sinai 
nine j e. Buvo 54 metų 
žiaus. Palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse po pamaldų 
šv. Kazimiero bažnyčioje.

Spalių 26 d. mirė Motiejus 
Juščinskas. Palaidotas šv. 
Grabo kapinėse.

Spalių 29 d. mirė Veronika 
Ranonienė, 45 metų amžiaus.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

Pra- 
ligo- 
am-

kur 
me- 
pri- 
vai-

Vilniaus muzikos mokyki;

okupavo Lietuvą.
— Škotijos Lietuvių Jauni

mo sąjunga, pagelbstint kun. 
J. Gutauskui, ima gyvinti 
savo veikimą. Kristaus Ka
raliaus šventėje buvo numa
tytas tos sąjungos suvažiavi
mas.

— Rugsėjo 19 d. lietuvių 
choro „Lithuanica koncertas 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Net Latvijos ministeris pa
gyrė raštu lietuvių chorą ir 
pakvietė dalyvauti Latvijos 
šventės iškilmėse.

— Bellshille ir Glasgowe 
Liet. Kat. Moterų draugijų 
skyriai rodo nemažą gyvumą, 
ruošdami arbatėles su pra
kalbomis ir muzikaline lie-

kūčių, sergančių Taupiais 
vienoje raupsuotųjų koloni-1 
joje. Dabar jisai yra trečia
me teologijos kurse.

Kolumbijoj

respu-Pietinės Amerikos
blikoje — Kolumbijoje gyve
na keletas lietuvių, jų tarpe 
saleziečių klierikai N. Sal- 
dukas ir M. M. Tamošiūnas. 
Jei kam iš Jungtinių valsty
bių tektų pakliūti į Kolumbi
ją, prašo pas juos atsilanky
ti. Jų adresas: Inst. Salesiano 
Mosquera (Cund.) Colombia,

Teko nugirsti, kad Šv. An
driejaus sodaliečių iniciaty- tuviška programa, 
va rengiamos Philadelphijos — Glasgowe yra energin- 
sodalietėms ir jaunimui trijų gas Blaivybės draugijos cho- 
dienų uždaro rekolekcijos. pas. Jo rengiamose pramogo- 
Tai tikrai pagirtinas suma- se kalbomis dalyvauja iš 
nymas.

— Glasgowe yra energin-

Gavome žinių, kad į Ko
lumbiją atvyksta dar vienas 
lietuvis iš Ekvatoriaus — 
klierikas Stasys Matutis. Jis 
baigė ten antrąjį teologijos 
kursą ir toliau tęs mokslą 
Mosquero j.

Lietuvos atvykusi į Angliją 
p-lė Prapuolenytė ir ypač 

KRISTUS TAIKOS KARA- daug juos remia kun. J. Gu-
LIUS

Lietuviai kariai ras prietelių 
ir Australijoje.

i tauskas.

Kristaus Valdovo šventė Apie Urugvajaus lietuvius.
įkvėpė ne vienam didelių ir ______
gražių vilčių. Didžiausias vi- į Uragvajų lietuvių dau
sų troškimas ir maldavimas giaUsia privažiavo 1927-1930

Į Uragvajų lietuvių dau-

buvo už taiką ir ramybę. Bet m. laikotarpyje. Nemaža jų 
tik Kristus gali suteikti tei- dalis — politiniai emigran- 
singą taiką ir ramybę nu- tai. Dabar ten lietuvių pris- 
kankintam pasauliui. Tuo kaitoma apie 8.000. Daugu- 
tikslu visi meldėsi ir adoravo mas gyvena Montevideo 
švenčiausią Sakramentą, kad mieste ir jo priemiesčiuose 
taika ir ramybėj per Kristų Cerro ir Vasaba. Kiti gyvena 
Karalių tikrai užviešpatautų provincijos miestuose-Salto, 
pasaulyje. Freinta y Tores, Fraibuto.

Šv. Kazimiero parapijoj Yra lietuvių išsimėčiusių ir 
švč. Sakramento Adoracija 
buvo nuo 11-4 vai. pp.

Australijoje gyvena jau
nas lietuvis kunigas J. Tamu
lis. Jis mielai sutinka Aus
tralijoje nuvykusiems. USA 
lietuviams kariams aprodyti 
to krašto įžymybes. Jo ad
resas: Rev. Father J. Tamu
lis, c-o Archibishop’s House, 
Brunswick st., New Farm, 
Brisbane, Australia. Tele- 
phone-B 1596. Per jį galės 
surasti daugiau Australijoje 
gyvenančių lietuvių. Ten jų 
yra keletas šimtų, visi turi 
gerus darbus.

CAMDEN, N. J.

ūkiuose. Keletas dirba sker
dyklose. Dalis lietuvių turė
jo neblogą darbą prie staty
bos, bet dėl karo tie darbai 
sustojo. Neblogai verčiasi lie-

Kolumbijos lietuvių kova dėl 
Lietuvos laisvės.

Antanas ir Kotryna Vaiz- tuviai biznieriai: restoranų, 
gilai sulaukė sveikos dukre- viešbučių, nakvynės namų sa
lės spalių 25. Visi sveikina vininkai, Vienas lietuvis iš se
tą lietuvišką ir katalikišką nų laikų užima aukštą vietą 
šeimyną. Swifto skerdyklose.

---------------- Lietuvių organizacijų bu-
Dėdei Šamui reikia mūsų vo daug, įvairaus nusistaty-j 

pinigų. Duokime jų, kol AšiS[mo, bet daug jų išmirė. Per 
bus sutriuškinta. i paskutinius 12 metų buvo

Iš Lietuvos kilusių Kolum
bijos gyventojų būrys buvo 
susirinkęs pasitarimui p. Si
ručio bute. Visi nutarė dėtis 
prie bendro darbo, siekiant 
nepriklausomos Lietuvos at
statymo. Tuo reikalu nutarta 
pasiųsti atitinkamos rezoliu
cijos Kolumbijos vyriausy
bei, o taipgi USA ir Anglijos 
vyriausybėms. Kolumbijos 
lietuviai kreipėsi ir į LKFSB

DKARYS 
pija liūdi su p. 
'ūrie gyvena 16 Į 
h vienintelis sū- 
ps Mičiūnas, 21 
Ishvo, jo para- ,. , . 
fi® per ban-' >oa 

vo uzmir
®kė tėvus ket- ,®av0,!

1942-i943 mokslo metų p; 
baigoje Vilniaus muzikos nii 
kyklą lankė 267 mokinis 
Per trejus savo gyvavim Augustos, Ga.
metus mokykla surengė 2 wvuo .
uždarus ir 11 viešų koncertų ^28, telegra-’A^as

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

: hryš labai gerai
::mas ir mylimas.! j: 
'įmigę tėvai sulreiaa^e’ 
iė tris dienas sa-

lis buvo parvež- 
h d. vėlai vakare
3 pas A. P. Kar-I 

p galima atidary
ta visi turėjo pa- 
hkvien pažvelgi-! 

j pinį jo namelį ir

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

ta mūs 
našaut 
16, 7, 4 
saulut 

~ ,1 no vis
Vytautą kaip kil-rę ar? 
4 drąsų ir visiems . 
n šv. Andriejaus 
iimikaitį ir Ame- sarv(

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

a reiškiam savo 
i užuojautą tėve- 
Jie užaugino sūnelį . 
šlavimu aukojo jį 
M- Cai
u buvo palaidotas - 
Wnycios lapkričio . 
riniai žmonių ir ka-lir 
gyvaujant šv. Mišio-I

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktj.

Merkelio-JakščiŲ
LIETUVIŠKOS DUONOS

$ Naujai atremontuota ir ištai- 
syta kepykla, kurioje galima 
gauti visokių gardumynų ir ska-

$ nios lietuviškos duonos.

£ 1115 South 2nd Street, 
Philadelphia, Pa.

10 d. eva Valinčie-'.
į sirgusi, buvo pa-IR 
s mūsų bažnyčios, I
5s sūnus žuvo peris

o po to motinai Ii 
^sunkias sielos irb 
^čias, kol Dievulis I 
ją per šį antrą pa-1

^enį, spaliu 31 d., 
>8 Karaliaus šventėj, 
lentas buvo įsta-

;^0S” administrac! 
įgauti A. Vaičiula

HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE '

gausiai iliustruo 
?pusl. ir yra Lietw 
Rio Instituto leidin 
h egzemplioriaus 1 
F-i o užsisakant 50 
F0rių ar daugiau—'
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Korespondentų pranešimai
polity 
’imgal? 
laisvės.

SCHUYKILLIE- 
CIAMS. UŽUOJAUTOS

Poniai Bronei Miciūnienei, 
iš New Britain, Conn, reiš
kiame kuo nuoširdžiausią už-

Do Meta? netų metus Schuylkil-
(rities, Pennsylvanijo-

Lietai? biamieii vadai ir jų
M - r°dė didelę meilę Lie- uojautą dėl mirties jos myli-

mą-pakeltagĮ 
sni jaučiasi 
nėsvyriaį 
kadjįl^i 
$avo pneteį 
kad ėjęs SJT5 

ne hd
ventųkarhį'

avo Tėvynei, jos skau
de valandose, ir tiesė 
;elbos ranką. Vėliau 
:ė piniginę paramą vi- 
iideliems lietuvių už- 
lams čia Amerikoje, 
rmųjų garbingųjų va- 
jikėjų kilni dvasia taip 
j kad ji neša gražių 
net ir šioje dienoje

mo sūnaus Vitalio, netikėtai 
žuvusio einant karines parei
gas.

P. J. GRIGŲ ŠEIMA.

5

fVIAI

padėtų16 7adU asmenyse- 

tantjema El 
ky matyti^ 

mas kareivį 
marijonas, į 
linyioR L. J-

:i net 12 lietuviš- 
ių, bet tik pora 
gesnį laiką. Iš 
yvesnį veikimą 
ilikų Lietuviškos 

Dainos Draugi- 
inė Kultūros Dr-

rą į Montevideo 
uvis kunigas S.
, Kadangi Urag- 
lietuviškos para- 
s darbą pradeda 
mdmomenių.

arp raupsuotąją

s mieste, Kohim- 
iziečių teologijos 
studijuoja lietu- 

Tamošiūnas. Kili- 
io Pumpėnų. Pas 
išvyko į Italiją 

i, o pabaigoje 1935 
į Kolumbiją, kur 
į ir apie porą me
lavo ir buvo pri- 
aunuolių bei val
gančių raupsais 
ipsuotųjų koloni- 
* jisai yra trečia- 
os kurse.

Į Šv. Pranciškaus Se- 
ausikūrusios Pittsbur- 
aeliuose savo motiniš- 
s namus, skleisti dva- 

.. • ’-fijviesai tarp mūsų bro- 
’ seserų, auklėti bei 
nti jų mažutėlius, e- 

W, turbūt^ .esykį patyrusios jūsų, 
nuo bomboų alliečių, dosnumą. Ne- 
kad jamtioįr, i tai patyrėme ir šiais 
praleisti hg jūsų didelio meti
neligoninėj  J; aaros parengimo. Esa- 
dijoje. nisios iš tos dienos iž- 

—kun. K. Rakausko 
. čekį. Sakyti ačiū už 
stambią dovaną būtų 
pasakyti. Tarti „telai- 
his Aukščiausias” irgi 
, tačiau tuos žodžius, 
ausmus mes tvirtinsi
mo, maldomis, ten, kur 
dėkingos širdys karš- 

VRvysU nena savo mylimuosius 
nedarnas, 0 geradarius — prieš 
tuv!i| yra ė Ltjes altorių mūsų kuk- 

įplytėlės tyloje.
is Dėkingos,

dėtas ir iį Pranciškaus Seserys, 
linio rotas t M. Dovydą, vyresnioji

veno vandg?. 
ir.turbų

praleisti

dijoje.

Naujosios 
tisjĮįį

Net tolina,-' 
landijos salę- 
likų savaitę 
įsidėjo žine!{E

nėdamas, hdj

straipsnely £■_ 
nimus nankt

antrašte: Jhi r Britain, Conn

•lumbijoj

Amerikos 
Kolumbijoje gyve- 
lietuvių, jų tarpe 
klierikai N. Sal- 

1. M. Tamošiūnas. 
Jungtinių valsty- 
akliūti į Kolumbi- 
is juos atsilanky- 
is: Inst. Salesiano 
Cund.) Colombia,

respu-

žinių, kad į Ko- 
ryksta dar vienas 
Ekvatoriaus — 
:asys Matutis. Jis 
antrąjį teologijos 
oliau tęs mokslą

anai ras prietelių 
ustralijoje.

įjoję gyvena jau- 
kunigas J. Tamu

liai sutinka Aus- 
uvykusiems, USA 
kariams aprodyti 
įžymybes. Jo ad- 
Father J. Tamu- 

hibishop’s House, 
st., New Farm, 

Australia. Tele- 
>96. Per jį galės 
giau Australijoje 
lietuvių. Ten jų 

i šimtų, visi turi 
lis.

Reiškiu nuoširdžiausią už
uojautą Moterų Sąjungos ne
nuilstamai veikėjai B. Mičiū- 
nienei, netekusiai savo myli
mo sūnaus Vitalio, žuvusio 
kariuomenėje.

S. Subatienė,
Moterų S-gos N. Y. ir N. J. 

pirmininkė.

Kryžių vietos lietuvių var- j MARIJANAPOLIO RĖMĖJŲ XII SEIMAS 
du.

Toliau buvo apsvarstyti 
Pittsburgho Konferencijos 
nutarimai, kurie vienbalsiai 
buvo pagirti.

Buvo išrinktas komitetas 
ir buvo nutarta turėti vajų 
pardavinėti karo bonams. 
Vajus baigsis vasario mėn. 
Vajui platinti komiteto prie
šakyje stovi klebonas kun. 
Gradeckas, kuris pažadėjo, 
padedant mokytojai p. žim- 
kiūtei, vajų plačiai išgarsin
ti per vietos amerikietiškus 
laikraščius.

J. D.

Marianapolis

tytas iki 3:30 vai., kada įvy
ko gražios šven. Jėzaus Šir
dies pamaldos ir palaimini
mas su šv. Sakramentu. Po 
pamaldų, naujai įsteigta Mal
dos Apaštalavimo draugija 
susirinko bažnyčios svetai
nėj, kur įvyko Šv. Vardo 
Draugijos įtraukimas į Mal
dos Apaštalavimo Sąjungą. 
Susirinkimas baigės malda, 
kurią pravedė kun. J. Matu
tis.

SUKAKTIS
Vargdienės Seselės uoliai 

rengiasi savo įsteigimo suka
kčiai paminėti. Svarbiausios 
iškilmės įvyks gruodžio 8 
dieną, šv. Panelės Nekalto 
Prasidėjimo šventėje.

Sesuo Felicija šios sukak
ties proga parašė Vargdienių 
Seselių istoriją, kuri tuoj 
bus pradėta spausdinti. Is
torija bus gausiai iliustruo
ta.

Mokinys: — Taip, aš ži
nau.

Profesorius: — Jei žinai, 
tai pasakyk.

Mokinys: — Vienas rūpi
nasi apie suvalgytą užkandį, 
o antras rūpinasi, ką valgys.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!Aukų gauta per 1000 dolerių.

Pereitą sekmadienį, spalių 
31 d., Kristaus Karaliaus 
šventėje, gražioje Marianapo
lio konferencijų salėje įvyko 
Xn-sis Kolegijos Rėmėjų Sei
mas. Diena išaušo graži. Tar
si susitarę, dangus ir žemė 
pasipuošė savo gražiausiais 
rūbais ko iškilmingiausiai pa
gerbti dangaus ir žemės vieš
patį — Kristų Karalių.

10 vai. ryto buvo atgiedo
tos iškilmingos šv. Mišios, 
kurias celebravo kolegijos 
rektorius kun. Dr. Juozas 
Vaškas, patarnaujant, diako
nu, kun. A. Ješkevičiui ir, 
subdiakonu, kun. J. Kuprevi
čiui. Žemesnėje asistoje tar
navo marijonai studentai. 
Per šv. Mišias gražiai gie
dojo studentų choras, vado
vaujant Broliui JonuiBaniui.

Iškilmėms pritaikytą pa- 
kslą įspūdingai pasakė High 
School skyriaus vedėjas kun. 
Dr. V. Andriuška.

Posėdis prasidėjo 2 vai. po
piet. Seimo prezidiumą suda
rė: pirmininkas — kun. J. 
Švagždys, Brockton, Mass; 
vicepirmininkės - p. Samolie- 
nė, Worcester, Mass, ir p. 
Stankevičienė, Waterbury, 
Conn.; ir sekretorius - kun. 
Dr. V. Andriuška. Mandatų 
komisijos pirmininkė buvo 
išrinkta p-lė Jadvyga Stul- 
ginskaitė, Waterbury, Conn.

Rėmėjų suvažiavo virš 70 
—nepaprastai gausiai, atsi
žvelgiant į sunkias susisieki
mo sąlygas —iš įvairių N. 
Anglijos kolonijų ir net iš to
liau. Daugiausia buvo iš Wor
cester, Mass., Waterbury, 
Conn, ir Brooklyn, N. Y. Y- 
pač džiugu buvo matyti gar
bingi dvasios vadai — klebo
nai: kun. A. Petraitis, Wor
cester, Mass., kun. J. Valan- 
tiejus, Waterbury, Conn., 
kun. J. Švagždys, Brockton, 
Mass, ir kun. Kacevičius, vi
karas, iš Providence, R. I.,

kurie, nežiūrint, kad sekma
dieniais yra sunkiausia išva
žiuoti iš parapijų, vis dėlto 
teikėsi atvykti ir labai uo
liai ir realiai vadvauti rėmi
mui šios, lietuviškai išseivi- 
jai taip brangios ir būtinos, 
įstaigos.

Įdomų pranešimą apie ko
legijos padėtį ir veiklą pada
rė Marianapolio namo vyres
nysis kun. A. Morkūnas ir 
nutiesė gaires tolesniam Rė
mėjų veikimui. Kolegijos rek
torius kun. J. Vaškas skaitė 
aktualią paskaitą: „Mariana
polis ir lietuvybės klausimas 
šiandie ir ateityje.”

Seimo nuotaika buvo nepa
prastai pakili ir jauki. Visi 
sumanymai buvo entuziastiš
kai sutikti ir remiami. Be 
kitko, nutarta ko greičiau
siai užbaigti a. a. kun. Na
vicko Kolegisto Fondą, ku
riam reikia vos keliolikos 
šimtų dolerių iki $10,000.00.

Pripratimas
Ponia mergaitei, kuri lai

ko ant rankų mažą kūdikėlį: 
—Kodėl tu nešioji vaikelį 
ant rankų. Geriau įdėk į ve
žimėlį. Taip benešiodama ga
li išmesti.

Mergaitė: — Nieko naujo. 
Jis prie to jau pripratęs.

Tėvo paaiškinimas
Motina aiškina savo vai

kams apie vagystę: — Vai
keliai, jeigu aš tėvukui be
miegant įkiščiau ranką į ke
lnių kišenių ir norėčiau pini
gus ištraukti, tai kas aš bū
čiau per viena?

— Žinau — atsiliepė Pe
triukas, — mamytė butum 
tėvuko moteris.

Nesuprato
Adomas darbščiai dažė 

savo namo sieną. Jo kaimy
nas pastebėjo, kad tokioje 
karštoje vasaros dienoje jis 
dirbo užsivilkęs net tris švar
kus, ir pilnas smalsumo pa
klausė, kodėl jis taip šiltai 
apsirengęs. Adomas atsakė: 
„Žinoma, kad taip reikalin
ga, nes ant dažų dėžės rašo: 
„Norėdamas gauti geriausias 
pasekmes, turėk tris apden
gimus.”

Laikai pasikeitė
Dvi jaunos moteriškės kal-

Kojos kaltos
Švęsdamas savo vardinių 

dienos iškilmes, Silvestras. 
Jankus per užkandžius prie 
stalo prabilo į savo susirin
kusius svečius:

I — Jau penkeri metai, kaip 
i namuose sėdžiu ir rūpinuosiu 
savo namų reikalais. Niekur 
per tą visą laiką neišėjau.

Leonardas Versas, išgir
dęs apie tai, pridėjo ir savo 
pagyrimo žodelį:

— Ištikrųjų pavyzdingas 
tavo gyvenimas. Tai rodo, 
kad tavo šeimos gyvenimas 
gausus laimėmis ir pasiseki
mais. Tai ženklas, kad tavo 
namuose viešpatauja tikra 
meilė. Jei visi vedusieji galė
tų tavo laimę turėti, tai gy
venimas čia žemėj būtų tik
ras rojus.

— Nesupratai manęs, — 
Leonardai, — atsako jam Sil
vestras. — Jei kiekvienas ve- 
bęs vyras turėtų kojpse rau- 
matizmą ir dirksnių uždegi
mą, tai ir jie visą laiką sėdė
tų namuose.

Pranas Bekampis

Kun. Dr. V. Andriuška bu- basi apįe praėjusius laikus.' 
vo savo vadovybes paskirtas _ Mūsų laikai nepanašūs’ 
Rėmėjų skyrių organizato- į tuos laikus, kada jaunos 
rium. Tikimasi, kad jam va
dovaujant Rėmėjų veikimas 
žymiai pagyvės ir sustiprės.

Uoliai veikusi Centro Val
dyba: pirmininkas — kun. 
J. Švagždys, Brockton, Mass., 
vicepirmininkas — p. čiočys 
-Providence, R. I., sekretorė 
— p. B. Miciūnienė, New Bri
tain, Conn, ir iždininkas-kun. 
A. Morkūnas vienbalsiai iš
rinkta ir kitiems metams va
dovauti Kolegijos Rėmėjų 
veikimui.

Seimas įspūdingai baigėsi 
palaiminimu švč. Sakramen
tu kolegijos koplyčioje, kurį 
suteikė kun. J. Valantiejus.

Seimo metu surinktų ir 
Seimo proga atsiųstų aukų 
buvo 1,031 dolerių.

Ta pat proga pranešama, 
kad spalių pabaigoje didelis 
Marianapolio rėmėjas p. Ra
manauskas Marianapoliui pa
aukojo 1,800 dolerių.

buvo mamytės — pasakoja 
viena moteris.

— Manau, kad perdedi, — 
ginčija kita. — Tiesa, daug 
kas pasikeitė, bet esminių 
pakitimų nerandu.

— Ką čia ir bekalbėti! Duo
siu tau pavyzdį. Mano moti
na turėjo dvylika vaikų ir 
vieną suknelę, o aš turiu dvy
lika suknelių ir tik vieną sū
nelį.

Suėjo jau 20 metų, kai 
steigta lietuvių katalikų pa
rapija Jersey City.

Ta proga lapkričio 14 die
ną, sekmadienį, rengiama pa
rapijos vakarienė su šokiais.

Klebonas kun. J. šernis 
nuoširdžiai kviečia į šią va
karienę visus savo parapijie
čius

į-,,Linksma, gera ir jauku 
būti jų tarpe ir matyti, kaip 
jaunimas gali padžiuginti ir 
pavaišinti mus senesnius.” 
Taip ne vienas išsitarė, pa
likęs bažnytinę salę po gra
žaus sodaliečių parengimo. 
Tai įvyko spalių 31 d. po pa
maldų ir Maldos Apašt. susi
rinkimo. Buvo žaidimų, gra
žių dovanų, skanių užkandžių 
ir įdomių lošimų, dainų ir 
juokų. Šitą dalį atliko P. Ši
lingaitė, M. Pavasariūtė, O. 
Valinčiūtė, E. Covaleskaitė, 
E. Varanauskaitė ir O. Pres- 
kanaitė. Visi salėje dalyvavo 
dainose, kurias vedė mūsų 
uolus vikaras kun. J. Matu-

ir prietelius.

PAGALVOK!

ŽUVO KARYS
i parapija liūdi su 
tais, kurie gyvena
St. Jų vienintelis____
ytautas Mičiūnas, 21 
mžiaus žuvo, jo para- 
neatsidarius per ban- 

Per trejus rf netoli Augustos, Ga. 
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vęs karys labai gerai 
s žinomas ir mylimas.

uos nuvargę tėvai su 
laukė tris dienas sa- 

elio. Jis buvo parvež- 
alių 31 d. vėlai vakare 
arvotas pas A. P. Kar- 
ebuvo galima atidary- 

bo, todėl visi turėjo pa- 
inti tik vien pažvelgi- 
tą medinį jo namelį ir 
inti Vytautą kaip kil- 
maldų, drąsų ir visiems 
dingą šv. Andriejaus 
ijos jaunikaitį ir 
karį.
i mes reiškiam 
džią užuojautą 
kurie užaugino sūnelį 
atsidavimu aukojo jį 

i ir tėvynei.
autas buvo palaidotas 
ų bažnyčios lapkričio 

ą, miniai žmonių ir ka- 
dalyvaujant Šv. Mišio-

Ame-

savo 
tėve-

lių 30 d. Ieva Valinčie- 
eniai sirgusi, buvo pa- 

iš mūsų bažnyčios, 
enas sūnus žuvo per 

į karą, o po to motinai 
entėti sunkias sielos ir 
kančias, kol Dievulis 
ė ją per šį antrą pa- 

į karą.

ModenBb^' adienį, spaliu 31 d., 
W8, pd^Įaus Karaliaus Šventėj, 
WeMw^Kakramentas buvo įsta-

tarsi prisimindami Lietuvą, 
jos laukus ir miškus. Daina
vo užmiršdami nors valandė
lę savo skausmus, vargus ir

kurie jas atjautė šiame jų 
reikale.

Visų šventų šventė labai 
gražiai ir pamaldžiai praleis
ta mūsų parapijoj. Ryte at
našautos keturios Šv. Mišios 
6, 7, 8 ir 9 vai. Visą dieną 
saulutė šildė gamtą ir džiugi
no visus, kurie lankė bažnytė
lę arba parapijos pirmą žino
mą žuvusį karį Vytautą Mi- 
čiūną, kuris netoli gulėjo pa
šarvotas.

Kas savaitę matytis baž
nyčioj parvažiavusių karių. 
Šią savaitę lankėsi Opi. Jur
gis Matulis iš Fort Meyers, 
Fla., Lt. Raymundas Matulis, 
Camp Lee, Va. Cpl. Juozapas 
Šarkas, Camp Butner, N. C. 
ir Earnest Rinkevich iš lai
vyno.

Rochester, N
Rochester, N. Y

Per Kristaus Karaliaus 
šventę mūsų bažnyčia, klebo
no J. Bakšio rūpesčiu, buvo 
gražiai išpuošta gėlėmis.

Šventėj gilu įspūdi paliko 
kun. J. Balkūnas, Maspetho 
klebonas, pasakęs pamokslą, 
kuris visus sužavėjo.

Netikėti, nelaukti svečiai. 
Mašinost valdytojas linksmu 
veidu, žėrinčiomis jumoro a- 
kimis praneša atvežęs pilną 
svečių vežimą. Tiesa, iš veži
mo lenda vienas paskui kitą 
svečiai. Džiugu. Lietuviškie
ji „Sveiki, sveiki!” Naujie
nos, girdėtos ir negirdėtos, 
dalinamos. Visi svečiai pa
žįstami, visi geros nuotaikos 
pagauti.

Tačiau vienas jų keistai at
rodo, jo veidą gaubia susirū
pinimas, jis lyg įtemptai mąs
to. Atrodo vėl, lyg būtų labai 
suvargęs, neišsimiegojęs. Jo 
paniuręs veidas ne visai de
rinasi su bendra visų nuotai
ka. Kokia priežastis?

Pažįstu jį. Jis ne tik gerai 
pasiturįs žmogus, bet, gali
ma sakyti, turtuolis; jis ne
turi jokių reikalų politikoj, 
jo šeimyniškas gyvenimas 
normalus ir tvarkingas. Ko
kia gi jo surūgimo priežas
tis? Klausiu tųjų, kurie jį 
geriau pažįsta. Man sako, 
„jis susirūpinęs savo bizniais, 
kurių turi galybes, yra kelių 
dešimtų namų savininkas, 
jis nuolat mąsto apie tai, kur 
ir kaip padaryti geras biz
nis; ar jis valgo, ar kalba su 
kuo, tų minčių nepaleidžia, 
žodžiu, yra biznio ir bizniui 
žmogus.”

Dabar suprantu ir 
ne vien jo savotišką 
dą, bet ir jo sielą, jo 
tį, kuriam tarnauja, 
kiek liūdna, tačiau
pasireiškia tam tikra psicho
loginė tiesa. Kodėl tu, žmo
gau, taip surūgęs, kuomet 
gali būti linksmas, gajus? 
Į tave žiūrint, gaila darosi, 
jog tave kažkas kamuoja, a- 
tima nuo tavo veido džiaugs
mo ir laimės spindulį. Aišku, 
nukreipei savo mintis ir sie
los veidą į nepastovų ir ap
gaulingą laimės vaizdą. Ta
vo vargai ir rūpesčiai trau
kia tave į mirties slėnį.

Žmonės sako, turi širdies 
ligą, užtat bet kurį momentą 
gali tave ištikti mirtis. Ku
riems gi galams tau sielotis 
dalykais, kurie džiaugsmo 
neteikia, kurių galas čia pat. 
Prieteliau, mesk šalin tuos 
begalinius biznius, tačiau 
pamylėk savo sielą, jos ne
parduok biznio dievaičiui.

Gavo patarimą
Policininkas: — Juozuk, 

kada geriausias laikas rink
ti obuolius ir kriaušes?

Juozukas: — Kada ūkinin
kas miega, jo šunų sode nė
ra, ir tu nueini namo.

Skirtumas
Profesorius: — Skirtumas 

tarp milijonieriaus ir netur
tingojo...

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi-
šampa

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Varo kirsti miškų

Okupantai įsakė, kad 
kirstų malkų po 35 kubinius 
metrus kiekvienas šių kate
gorijų Lietuvos vyras: vals
tybinių ir savivaldybinių įs
taigų, promanės įmonių tar
nautojai, bei darbininkai, a- 
matininkai ir laisvųjų profe
sijų žmonės, mokytojai ir mo
kyklų administracinio perso
nalo nariai. Kiekvienas turi 
apsirūpinti reikiamais įran
kiais.

Malkų kirtimo darbas yra 
priverstinas visiems aukščiau 
minėtų kategorijų vyrams 
nuo 18 iki 50 metų amžiaus, 
netgi moterims nuo 18 iki 45 
metų.

su-

Vokiečiai lietuvių ūkiuose

matau 
išvaiz- 
dievai- 
Keista, 
šiuomi

Daugelyje žymesnių Lietu
vos ūkių įsikūrę vokiečiai. 
Taip Lietuvos ministerio Šve
dijai, p. V. Gylio ūkyje, esan
čiame netoli Kauno, apsigy
venęs vokiečių generalinis

komisaras Lietuvai von Ren- 
teln. Gerai žinomo prekybi
ninko p. Sode ūkyje yra apsi
gyvenęs vokiečių kapitonas 
Schonebek.

Lietuvos miškas i Vokietiją

Stokholme gauta žinių, kad 
okupantai skubiai plukdo 
sielius Baltijos kraštų upė
mis. Ypač daug medžių plau
kia Dauguva.

Estijoje ūkininkai, nebe
pajėgdami patiekti be galo di
delių reikalaujamų pyliavų, 
eina iš kantrybės. Pasitaiko, 
kad nekulti javai sudeginami 
lauke. Okupantai iš Baltijos 
valstybių veža viską, ką tik 
sugriebdami, ypač gi ūkio ga
minius.

Teatras veikia.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
Marijampolėje veikęs dra

mos teatras esąs perimtas 
miesto valdybos ir pavadin
tas Marijampolės miesto te
atru. Aktorių kolektyvui va
dovaująs rež. K. Tunkevičius, 
anksčiau dirbęs Šiaulių mies
to teatre. Teatro direktorium 
esąs paskirtas J. Pileckis. 
Marijampolės profesinių są
jungų chorui vadovaująs 
muzikas K. Gurevičius.

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Gyvenk ne jam, bet sau, sa
vo šeimai, savo tėvynei, gy
venk savo aukščiausiam tiks
lui. Pagalvok!

Meškuitis.

Tel. Virginia 7 - 4499'

F. W. Stalius
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

Sudegusios bažnyčios

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ
MISIJOS 1943 M. Karo metu Lietuvoje buvo 

sudeginta: Kapčiamiesčio
bažnyčia, Seinų apskr.; Pil
viškių bažnyčia su visais ūkio 
trobesiais, Vilkaviškio apskr. 
Vilkbūdžio medinė bažnyčia, 
Šakių apskr.

Be to, nukentėjo Marijam
polės vienuolynas ir sudegin
ti Alytaus klebonijos visi ū- 
kio trobesiai. Visų bažnyčių 
ir trobesių atstatymo darbai 
esą pradėti. Naujos bažnyčios 
pradėtos statyti mūrinės.

Paskutiniame demokratu 
susirinkime paaiškėjo, kad 
jau nusiusta mūsų rezoliuci
ja prezidentui Rooseveltui, 
prašant prie taikos stalo už
tarti Lietuvą.

Nemunėlis

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento par., misijos lapkričio 
28 d. - gruodžio 5 d. — Tėvas 
Vaškys.

Chicago, HI. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
nar., Švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos. lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau- 
ba.

Providence, R. L — Šv. Ka
zimiero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12-14 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys.

New Haven. Conn.

Vilniuje veikęs lietuvių te
atras „Vaidyla” uždarytas.

Krvžiui.
paaiškėjo, 
parengimų

lietuvių kova dėl 
vos laisves. RIKOS” administraci- 

lite gauti A. Vaičiulai-
os kilusių Kolum- 
įtojų būrys buvo 
pasitarimui p. Si- 
Visi nutarė dėtis 

) darbo, siekiant 
mos Lietuvos at- 
io reikalu nutarta 
tinkamos rezoliu- 
nbijos vyriausy- 
l USA ir Anglijos 
ns. Kolumbijos 
eipėsi ir į LKFSB

INE HISTORY OF 
LITHUANIAN

i LITERATURE
ga gausiai iliustruota,
6 pusi, ir yra Lietuvių 
inio Instituto leidinys, 
o egzemplioriaus kai- 
c., o užsisakant 50 eg- 

■5 ar baugiau—30c.

lietui®1’
KEP1' 

Naujaip

gan1
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Snaliu 14 dieną parapijos 
salėje įvyko tarpdraugijinis 
susirinkimas bendrai darbuo
tei Raudonajam

Iš pranešimų 
kiek iš buvusių

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA Lapkričio-November

New Yorko Lietuvių Vyrų Konferencija teliai. Ačiū jiems visiems už 
atsilankymą.

Spalių 31 d., Kristaus Ka
raliaus šventėje, Didžiojo 
New Yorko lietuvių katalikų 
vyrai susirinko į Angelų Ka
ralienės -parapijos, Brookly
ne, patalpas apkalbėti savo 
reikalų.

Susirinkus apie 250 lietu
vių katalikų vyrų į bažnyčią, 
4 vai. popiet, prasidėjo pro
grama šiokia tvarka:

1. Kun. J. Aleksiūnas, 
bonas, sveikino dalyvius.

2. Buvo giedama prie 
Dvasios giesmė.

3. Kun. Vincas Pinkus 
sakė gražų pamokslą.

4. Giedama „Šventas Die
ve”.

5. Buvo įžadų atnaujini
mas. Vadovavo kun. K. Pau
lonis.

6. Giedama šv. Vardo Him
nas „Tave, Dieve, Garbina
me”.

7. Kun. J. Masiulis sukal
bėjo maldą už tėvynę ir pasi
aukojimo švč. Jėzaus širdžiai 
aktą.

8. Giedama „Dievas mūsų 
prieglauda”.

9. Palaiminimas Švč. Sak
ramentu.

Po bažnytinių pamaldų vi
si dalyviai vyrai suėjo į pa
rapijos svetainę. Buvo atida-

kle-

Šv.

pa-

ryti posėdžiai su malda, ku
rią sukalbėjo vadovaujant 
kun. J. Kidykui, S. J. Konfe
rencijos vedėju išrenkamas 
kun. K. Paulonis. Jis tuojau 
pakvietė Stasį Lukoševičių 
su paskaita. Kun. Paulonis 
padėkojo Lukoševičiui už to
kią gražią paskaitą ir pata
rė, kad šv. Vardo draugijos 
vyrai rengtų parapijose pa
našias paskaitas ir kviestų 
p. Lukoševičių pasakyti.

Ėjo raportai iš parapijų 
draugijų.

Pirmutinis kviečiamas \. 
Žemantauskas, vietos parap. 
šv. Vardo dr-jos pirminin-, 
po jo — Apreiškimo parap. 
Skarulis; paskui Maspetho 
parap. atstovas, pagaliau šv. 
Jurgio parap. A. Spaičys.

Kun. J. Kidykas, S. J. kal
bėjo apie veikimą. Jis tarp 
kitko siūlė vyrams organi
zuoti Maldos Apaštalavimo 
Sąjungą.

Pabaigoje kun. K. Paulonis 
dėkojo susirinkimo daly
viams už pavyzdingą užsilai
kymą ir baigė konferenciją; 
kun. J. Kidykas sukalbėjo 
maldą.

Galop kun. J. Aleksiūnas 
pakvietė dalyvius pasilikti 
salėje ir pasilinksminti.

Dalyvis.

Šiandien, lapkr. 5 d., 7:30 
vai. vakare, bus Švč. Jėzaus 
Širdies pamaldos. Kitais gi 
šio mėnesio penktadieniais 
7:30 vai. vak. bus kalbama 
šv. Rožančius už skaistyklo
je esančias sielas.

Parapijos draugijos rengia 
kun. J. Laurynaičiui išleistu
vių vakarienė, kuri bus lap
kričio 20 d. par. salėje.

Parapijos vaikučių lietuvių 
kalbos ir tikybos pamokos 
būna trečiadieniais nuo 2 
4 vai. pp. (release time) 
šeštadieniais nuo 10 iki 
vai. dieną.

Visi katalikai tėvai ragina
mi siųsti savo vaikus į pamo
kas ir prižiūrėti, kad vaikai 
tikrai lankytųsi.

iki 
ir 
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SUSIRINKIMAS

su-Šv. Monikos Draugijos 
sirinkimas įvyks lapkričio 
5 d. po vakarinių pamaldų , 
Apreiškimo parapijos salėje. Į

Visos narės kviečiamos at
silankyti, nes bus svarbių nu
tarimų, ir yra prašomos atsi
vesti taip pat naujų narių.

Raštininkė

NAMŲ SAVININKŲ 
KALAI

REI-

AMERIKOS” VAKARIENĖ

„Amerikos” dešimtmečio 
vakarienė (bus gruodžio 5 d.) 
jau tvirtai ruošiamasi. Šei
mininkės renka valgius, o mi
nėjimo komiteto nariai jau 
pradėjo platinti vakarienės 
bilietus (jie kaštuoja tik 2 
dol.).

Pirmaisiais bilietų platin
tojais talkon atėjo kun. Jo
nas Balkūnas, Myk. Varnec- 
kis, A. Kivytienė, M. Tamo
šauskienė, J. Staškienė, J. 
Skarulienė, K. Baltrušaitis, 
S. Subatienė.*

lietelį iš knygutės turės pro
gos laimėti vieną iš tų dova
nų.

Kalbama, kad p. Dulkė ža
da tame vakare parodyti da
lyviams kažką nepaprasto. 
Visi turėsime gardaus juo
ko. Bus ir kitų įdomybių.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

KAULIUKŲ ŽAIDIMAS

Moterų S-gos 29 kuopos 
kauliukų žaidimo vakaras į- 
vyksta šį šeštadienį, lapkri
čio 6 dieną 8 vai. vakare peš 
M. Kivytienę, 67 Ten 
St„ Brooklyne. Visos

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

AMERIKOS LIETUA 
ŪKŲ VISU OMEN 

KULTŪRINIO GY 
SAVAITRAS'

EINA KAS RENK

"Apreiškimo' 
par. salėje. Jos programa ti
krai bus įdomi, gyva. Daly
vių tikimasi ir iš tolimesnių 
vietų. Manoma jos proga iš

leisti atitinkamą spaudinį — 
knygutę.

Gyvojo Rožančiaus draugi
jos narės šį sekmadienį, lap
kričio 7 d., 9 vai. mišių metu 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos.

Popiet 4 vai., po mišparų, 
bus procesija ir tuojau po pa
maldų parap. saleje bus meti
nis susirinkimas, kūr~bus 
renkama nauja valdyba. Vi
sos narės būtinai dalyvauki
te kaip ryte, taip vakarinė
se pamaldose ir susirinkime.

Angelų Karalienės 
Parapija

LRKSA 134 kuopos mėn. 
susirinkimas bus šį sekma
dienį, lapk. 7 d., tuojau po su
mos, parapijos salėje. Ne
priklausantys prie Katalikų 
Susivienymo raginami ateiti 
į šį susirinkimą ir prisirašyti.

Parapijos metinis didžiulis 
rudens parengimas — kon
certas — vaidinimas ir šo
kiai jau čia pat. Lapkričio 14 
d., Transfiguration salėje, 
tikimasi, bus pilna parapijie
čių ir jų draugų, ne tik iš vie
tos, bet ir iš tolimesnių kolo
nijų, nes be paminėtų dalykų 
bus dar ir laimėjimai Karo 
Bonais. Bus trys dovanos po 
$25.00 bonais. Pirkusieji bi-

Šv. Vardo draugijos mėne
sinė bendra Komunija bus 
lapkričio 14 d. 9 vai. mišių 
metu. Nariai ir nenariai pra
šomi kartu dalyvauti. Tuojau 
po pamaldų bus susirinkimas 
parapijos salėje.

Pereitas draugijos balius 
buvo nedidelis, bet buvo su
sirinkę ištikimiausi ir ge
riausi draugijos nariai ir prie

WMMMMMWkWMWJ'M'.nWi

Radio Voice of the Lithucmicms

MONDAY • WEDNESDAY
JONAS VALAITIS 

179 SOUTH 2nd STREET
Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

REIKALINGI VYRAI!

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

AURORA ELECTRIC CO

323 Berry Str., Brooklyn, N.

• Ant. Peldžius, „Darbinin
ko” administratorius, šios sa
vaitės pradžioje buvo atvy
kęs į New Yorką ir ta proga maloniai kvie čiamos 
lankėsi „Amerikos” įstaigo
je.

•Eleonora Staknytė, žino
mo lietuvių veikėjo A. Stak- 
nio duktė, Lyndhurst, N. J. 
įstojo į Spars U. S. Coast 
Guard tarnybą. Dabar ji yra 
Palm Beach stovykloje, Flo
ridoje, į kur išvyko spalių 
21 d.

• Edvardas Galevičius, bu
vęs „Stud. žodžio” adminis
tratorius, ne per seniai buvo 
išsiųstas kur nors į užjūrius 
su savo kariniu vienetu.

• Pulk. K. Grinius, pasku
tiniu metu besilankydamas 
„Amerikoje”, kur spausdina
mas „Lithuanian Bulletin”, 
pranešė, kad šio biuletenio 
dabar išsiuntinėjama 2000 
egzempliorių.

• Polyna Stoska, žymi lie
tuvių dainininkė, šį šeštadie
nį, lapkričio 6 d., dainuoja 
Victory Concert, New York 
Public Library. Koncerto 
pradžia 5:30 po pietų.

• Danielius Averka, „Ame
rikos” administratorius, bu
vo išvykęs į Rochester, į re
daktoriaus Laučkos vestu
ves.

• M. Dobužinskis, garsus 
lietuvių dailininkas, yra pa
daręs dekoracijas baletui

Dr. John Waluk

vauti.

Eyck 
narės 
daly-

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 92!
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų j
6 — 8 vakare ;

Šventadieniais susltar

Entered as Second-Class 
Office at Brooklyn, N.

Maspetho Žinios
Dr. A. Petriką

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 681
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare -Į 

Penktadieniais uždary

Lanian Si-
Litas ats- RED. JTO

Mūsų bažnyčioje per Kris
taus Karaliaus šventę ypač 
gražiai pasirodė parapijos 
choras, kuriam vadovauja 
vargonininkas A. Visminas. 
Tą dieną kaip tik buvo lai
komos mišios už parapijos 
kareivius, žvakių žibėjimas, 
gėlės, gražios giesmės, — vi
sa tai susiliejo į vieną įspū
dingą vaizdą.

Vakare gražų pamokslą
pasakė svečias kun. Dr. K. deimantinių vestuvių ir su- 
Gečys.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirii
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.

Pereitą savaitę pas tėve
lius lankėsi trys broliai Lau- 
rynaičiai. Kazys buvo atva
žiavęs iš Anglijos, kur išbu
vo pustrečių metų.

Leit. Jonas Bleka atrašė 
laišką, kad laimingai nuplau
kė už vandenų. Jo brolis Sta
sys yra taip pat užmaryje.

teikta daug dovanų.
Jesaičių vienas anūkas yra 

žuvęs šiame kare, gindamas 
Ameriką ir visos žmonijos 
laisvę.

Jesaičiai labai domisi „A- 
merika” ir džiaugiasi jos ži
niomis. Linkime jiems dar 
daugelio šviesių metų ir gau
sių Dievo malonių.

Julyte

.. pasiunti- 
L mėnesio 
Keletą nuo- 
L Viename

/OVOJ-
.įiamų lai-

Lietuva” „Į 
i’, .AW 
kovotojas”, 
į apie 50,-

:aplitęs „Į 
sįegzem-

PAIEŠKO VYŠNIAI

Paieškau brolio sūr 
tro Vyšniausko, paein 
Tūravos kaimo, Rase 
skrities. Girdėjau, ka 
6 metus gyvenęs Br 
Y. Labai prašau pač 
sišaukti, arba kas ap 
no, prašyčiau man p 
sekančiai:

Juozas Vyšniauskas

.jiktą tikrai 
jei iš turi
mos dau- 
įithuanian 

atskirą 
po vo

Spalių 29 d. įvykusiame lie
tuvių namų savininkų susi
rinkime, 950 Jamaica Ave„ 
Brooklyne, kalbėjo įžymus „Mademoiselle Angot”, kuris 
amerikietis, N. Y. valstybes 
Taksų Mokėtojų Federacijosj _ _
sekr. William J. Brede, buvęs < §įos savaitės pradžioje lankė- 
laikraštininkas. Jis Įdomiai gi New Yorke, kelias 
apibudino „atgyvenusios ’ ta- dienas atostogų Jis šiuo me- 
ksų sistemos netikslumus ir tu mokosi SyraCuse, N. y. 
nurodė teisingesnio namų ap-; . vladas Barčiauska's pa- 
taksavimo planus, kurie yra įmtas kariuomenėn. Išvyks 
praktikuojami kitose salyse. 
Nuomų užšaldymo komplika- ’ 
ei jas, rendų registravimą aiš
kino ir į paklausimus atšaki 
nėjo advokatas Jonas Jure-1 
vičius ir žemiau pasirašęs. 1

Minėtas susirinkimas buvo rikos” redaktoriaus 
pažymėtas ir amerikonų 
spaudoje, kaip „New York 
World-Telegram”, „The Sun” 
„Journal-American” ir kituo
se laikraščiuose. Tai vis lie
tuvių vardo reklama.

Nuomų užšaldymas įėjo 
galion lapkričio 1 d. Per 250, 
000 namų savininkų New 
Yorko mieste turės užre
gistruoti savo išnuomuo- 
jamų kambarių vienetus, pra
dedant šio mėn. 15 d. Užre
gistravimo blanko j e reikės 
pažymėti nuomininko vardą, 
kiek užima kambarių, kokie 
patarnavimai ir kiek nuoma 
buvo šių metų kovo 1 d. Vie
na blankos kopija reikės įteik 
ti nuomininkui, o kita OPA. 
Nepaisant raštiškų ar kitokių 
sutarčių — nuomos dabar tu
rės būti tokios, kokios buvo 
šių metų kovo mėnesio 1 d.

Norint nuomas pakelti ar
ba po kovo 1 dienai pakeltas 
rendas legalizuoti, reikės iš
pildyti tam tikras aplikaci
jų blankas gauti OPA. leidi
mui kolektuoti pakeltas ren
das. Be OPA. leidimo, dides
nių nuomų, negu buvo kovo 
1 d., negalima imti.

Nuomų registravimo blan
kas ir pakėlimo aplikacijų 
formas jau galima gauti šiose 
vietose: 26 Court Street, 
Brooklyne; 90-02 161st. Str. 
Jamaica; 1910 Arthur Ave., 
Bronx ir 535 5th Avenue, 
New Yorke. Taipgi minėtas 
blankas ir platesnius paaiš
kinimus bus galima gauti ir 
kitame lietuvių namų savi
ninkų susirinkime, kuris į- 
vyks penktadienį, lapkričio 
19 d. 8 vai. vakare, grab. Ša- 
linsko patalpose, 84-02 Ja
maica Avenue, Woodhaven, 
N. Y.

Moterų sąjunga nutarė su
ruošti kauliukų ir kortų va
karą lapkričio 21 dieną po 
mišparų parapijos salėje.

NAUJOS MOTUZO IR
LAIČIO FILMOS

VA-

eina Metropolitan operoje.
• L. Grigonis, seržantas,

netrukus.
• Kun. J. Balkūnas lankė

si Rochesteryje, kur dalyva
vo J. Laučkos vestuvėse.

• Kun. Dr? J. Starkus, taip 
i pat buvo atvažiavęs į „Ame-

vestu-

Spalių 25-27 d. d. išdalin
ta maisto knygutė nr. 4. Kas 
jos negavo, turi kreiptis į 
savo apylinkės racionavimo 
raštinę. Prašant knygutės 
nr. 4, reikia įteikti knygutę 
nr. 3.

ves.
• P. Labanauskas, studi

juojąs technikos mokslus Ka
lifornijoj, atsiuntė kuo ge
riausius sveikinimus „Ameri
kai” jos dešimtmečio sukak
tuvių proga.

• J. Tubelienė, buvusio Lie
tuvos ministerio pirmininko 
žmona, dirba vienoje kolegi
joje prie New Yorko, dėsty
dama kalbas.

• J. Boley, Vyčių vicepir
mininkas, buvo nuvažiavęs į 
Rochesterį, kur buvo pabro
liu savo prietelio J. Laučkos 
vestuvėse.

• Ieva Jankienė, uoli lietu
vių veikėja ir dainininkė, taip 
pat buvo išvažiavus į Roches
terį, kur giedojo per J. Lauč
kos sutuoktuvių apeigas.

• Kun. J. Laurynaitis, An
gelų Karalienės parap. vika
ras, pasidarbavęs jaunuolių 
tarpe šioj parapijoj, iškelia
mas į šv. Juozapo parap. (an
glų) Brooklyne.

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos naujos valdybos pir
mas posėdis bus pirmadienį, 
spalių 18 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. muzikos kam
baryje.

• Jonas Mikolaitis, karys, 
šiuo metu Princetono univer
sitete studijuoja inžineriją.

• Vytauto Bacevičiaus pia
no rečitalis įvyks lapkričio 
12 d. nuo 9 iki 9:30 vai. vaka
re per W. N. Y. C. stotį. Pro
gramoj: Chopin’o Ballade G- 
minor ir Prelude D. minor; 
Bacevičiaus Paraphrase „The 
light is bom of love” išleista 
Paragon Music Publishers 
New York’e ir „Pirmas Žo
dis”, op. 18, išleistas Univer
sal-Edition Vienoje; Debus
sy „La fille aux cheveux de 
lin” ir Tcherepnin’o Dance 
Nr. 2.

Motuzo ir Valaičio spalvuo
tosios filmos apie Lietuvą ir 
Amerikos gyvenimą rodo
mos:

Linden, N. J., Lietuvių 
j Laisvės salėje, 340 Mitchell 

' Ave., arti Wood Ave., šešt. 
lapkričio 6 d., 7 vai. vakare.

Newark, N. J., Lietuvių Pa
rapijos salėje, sekmadienį, 

Visos Maspetho draugijos lapkričio 7 d., 3:30 vai. po- 
sveikina „Amerikos” redak-, piet ir 7:30 vai. vakare.
torių J. Laučką jo vedybų New York City lietuvių 
proga ir linki jaunavedžiams Aušros Vartų salėje, 568 
šviesaus ir laimingo gyveni- Broome St., šeštadienį, lap
ino. kričio 20 d., 8 vai. vakare.I - - -------

Dėl Veronikos Baltrūnie- 
nės mirties visos Maspetho i 
draugijos reiškia gilią užuo-' 
jautą jos liūdinčiai šeimai. 
Velionė buvo gera draugijų 
narė, Rožančiaus draugijos 
išdininkė.

$ palaužtos 
j.ybės, kaip 

Danija, 
Broadway, So. Boston! i®0^08’ 
____________ ______ _Bj negalvo-

Tel. GKamarcy I įllflųjlj yra 
Dr. S. CHERNOFF,W ji visa 

223 Second Aveni
New York, N. Y

Piėmimo valandos 10—7:31
I Sekmadieniais 11—1:31

Vyrų ir moterų chrq 
ligos, odos ir kraujo ligos,

II jo tyrimo liudijimai vedyl

p kaip, pa
ko kraštui

. - ik prancūzų 
k pigiai pre-

O. PJ Brooklyn, N. Y., Angelų 
Karalienės parapijos salėje,

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪN 
KONTRAKTORIAI j 

Atlieka mūrinių namų si< 
lyginimų, plasteriavimą, š 
vių cementavimą ir kt. di 

293 MAUTEIVST 
BROOKLYN 6, N.

pnšty „Pour 
hmm New

i dieną ra- 
- de Kerillis 
[ilsios men
kinąs, kad 
LtikPrancū- 
|s kraštams.

Čia norime dar prisiminti lapkričio 21 d., sekmd., 4:30 
Piliečių klubo moterų sky- vai. popiet ir 7:30 vai. vaka- 
riaus vakarienę, kuri įvyko 
spalių 23 dieną. Be jau pas
kelbtų tos vakarienės darbi
ninkų, daug prisidėjo Vero
nika Račelienė, kuri iškepė 
pyragų ir visaip kitaip gelbė
jo.

Padėka
Elzbieta Vilutienė, sūnūs 

ir dukterys nuoširdžiai dė
koja kun. J. Kartavičiui už 
mišių atlaikymą, varg. Vismi 
nui už pagiedojimą, kun. Bal- 
kūnui už rožančiaus atkal
bėjimą, visiems dalyvavu
siems a. a. Jurgio Vilučio 
laidotuvėse. Velionies motina 
ir šeima ypač dėkoja už mi
šias užprašiusiems: Strums- 
kienei, Altoriaus tarnauto
jams, Janeliūnienei, Tomkū- 
nienei, Tamošauskienei, A. L. 
R. K. S. 108 kuop. ir už nupir-

re.
Jersey City, N. J., šv. Onos 

liet, parapijos salėje, sekmd., 
lapkričio 28 d., 7:30 vai. va
kare.

Kearny, N. J., Lietuvių Po
litinio kliubo salėj, 134 
Schuyler Ave., sekmadienį, 
gruodžio 5 d., 3:30 vai. po
piet ir 7:30 vai. vakare.

Jonas Valaitis, 179 So. 2nd 
St., Brooklyn, 11, N. Y., Tel. 
EVergreen 8 — 7871, perduo
da lietuvių radio: pirmadie
niais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais, 1 
vai. popiet iš WBNX radio 
stoties, 1380 kct., 5000 watts. 
Stoties adresas: 260 E. 161st 
St., Bronx, 52, N. Y. Tel. 
MELrose 5 — 0333.

.ai Baltijos 
"ją nori Ru
si Skandina-
4 plotus.
lio straipsnį,PARDUODA!

Geri, pigūs, patog ‘^ar^m1en’ 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k 
ko prašo. Apdraudžiu | 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

lio: „Niekas 
šį sąžinę”.
i tinka pa
storiui: tik
ri užmigo ir 

Jfisnius!
stėnai nešė 
lidėjasirdo-

Real Estate Insurai
496 Grand St., Brooklyn,

Tel. EVergreen 7-16'

ilaisvėssta-

parapijoje

giau iš Lietu-

Saugok Savo

Rochester, N. 
30 dieną, 9:30 
chesteryje, Šv.

buvo sut 
Laučka, „Ame 
torius, su Iza 
naite.

Baltu taku, 
bažnyčios durt 
nuotaka, paly( 
nosi prie alt< 
čia buvo išpuo: 
statytomis pri 
toriumi ir šo 
abiem jaunave 
tinus prie alte 
nas Bakšys, 1 
tuvių parapije 
teikė motery: 
tą.

Pamergėmi 
Mociejūnaitė, 
kevičiūtė, Iza 
Karolina Ro-

Kalbama, kad 1944 me
tais gasolino vartojimą su-

ktas gėles. Dėkoja seselėms į mazms ^ar daugiau, 
pranciškietėms ir vaikams Į 
už rožančiaus kalbėjimą, 
Grab. Valantiejienei už gra
žų patarnavimą ir užuojautą.

Vatikanas atsisakė išduo
ti vokiečiams pabėgėlius 
priešfašistus ir priešnacius.

AUKSINĖS VESTUVĖS

Jurgis ir Magdalena Jesai- 
čiai, gyveną 1381 Sterling 
Place, Brooklyn, susilaukė 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukakties. Taip retai pasitai
kančią sukaktį jie paminėjo 
Apreiškimo par. bažnyčioje, 
kur jų intencija mišias atlai
kė ir specialų Bažnyčios pa
laiminimą suteikė kleb. kun. 
N. Pakalnis.

Jubiliantai dar gerai atro
do. „Jaunajam” — 73 metai, 
o „jaunajai” — 66 m. Juodu 
buvo susilaukę 10 vaikelių, 
kurių gyvi — du sūnūs ir 
penkios dukros. Anūkėlių 
net aštuoni parodavo sukak
ties minėjime, be to — ir vie
nas proanūkas.

Sukakties minėjimo poky-

Anglių pardavėjai paskel
bė, kad nuo spalių 22 d. an
glių tonas kaštuos 30 centų 
daugiau.

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimynų ir didesnių namų.

J. P. MACHULIS

Batams pirkti racijonavi- 
mo knygutės No. 18, palik
tas neribotam laikui. Valdžia 
apie tai praiįeš 30 dienų prieš lis įvyko piliečių klubo salė- 
numerio išbraukimą. j e, kur palinkėta sulaukti

REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrėji
AKINIAI prieinamiauš
kainomis pagal jų rūšii

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 j

OPTOMETRISTAS — OP'

394-398 Broadway, Brooklyn,

I 

0R

„UI UI 
Puolės mud- 
pkytų lietu-

hpgailestavi- 
k bktą ir pri
ce vienintelis

Lietuviška
ALUDE |

KARŠTI UŽKANDŽlį 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry A 
— Didelis pasirinkimas vist 

gėrimų

'Šančių lietu
sią išsigimė- 
N savo kal- 
Memokėdami 
[<08, — nieko 
patų visur

painius, kad 
klaikais, ka
poje už sa- 
hsavo žemės 
ppersekioja- 
Ifiują lieja.

tos apie valst 
tų Europoje.

Lapkričio 
ryje viena to 
tytoja, E. I 
apie Vilniaus 
pažįsta, kad; 
tuvai:

Ji rašo: , 
niaus — ne 
Lietuviškieji 
Jogailos lig 
klausimą iš 
niai lenkai i 
Vilniumi, i 
mieste esan 
tojų ir kulti

Į^kas pateko 
teisingumo 

t . i j'JWkui pas-
Juozas Zeidathp^oj^ 
4.11 C.RAVD RTRRE^hotė, viso- 

lėjo ir ga-
JI ką tu gai

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENM 

Maspeth, N. Y.

„Nieko
& juos tarti:

Mariją, 
^apaštalų.”

M"pasku- 
* nemaža vie-

Šio menes 
50 metų nu 
džiųjų Liet 
vykių: 189< 
rusai buvo 
sias Kražių

Tos Kra: 
pie kurias i 
saulis, par 
tingumą kc 
tos teisių i 
kėjimo.

Kaip tų 
metu, taip 
tuviai save 
palaužiami 
savo kraš 
nežiūrint, 
bolševikai

.•. Tbbu t
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